
 

Beretning 
Generalforsamlingen den 27. februar 2022 

 
Året der gik 
Bestyrelsen konstituerede sig efter sidste generalforsamling med Kenneth som formand, Hanne som næstformand, 
Susanne som sekretær, Tine, Anja og Lise som bestyrelsesmedlemmer. 
 
Sidste år på generalforsamlingen handlede beretningen om året der gik, om aflysninger og alt det vi havde glædet 
os til, som enten ikke blev til noget, eller blev i en helt anden form, end vi havde ønsket. Da vi stod der i marts 
måned, på den udsatte generalforsamling, havde vi lige aflyst alle opvisninger for anden gang. 2021 blev igen et år, 
hvor vi alle - også TGI – skulle finde rundt i Corona-restriktioner, aflysninger og begrænsninger af en hver tænkelig 
og utænkelig art.  
 

Vi plejer at starte generalforsamlingen med, at fortælle om de mange møder vi har holdt med forskellige udvalg 
mv. Som 2020 blev 2021 heller ikke året, hvor vores udvalgsmedlemmer så meget til TGI’s bestyrelse. Vi ville gerne 
have holdt møder med udvalg og frivillige, men vi måtte igen i stedet bruge energi på at holde TGI i live og gøre det 
bedste for instruktører og medlemmer. Heldigvis har vi nogle fantastiske instruktører og ikke mindst et 
gymnastikudvalg, som nægtede at lade Corona slå os helt omkuld. Det lykkedes at få lavet en komplet holdplan, og 
da vi i september var klar med den nye sæson, var det med mange hold og frivillige.   
 
Vi var spændte på, om vores medlemmer “turde” komme til gymnastik igen, eller om de var bange for Corona og 
nye nedlukninger. Heldigvis valgte godt 400 at deltage på vores hold. Så næsten alle hold overlevede.  

Vi fik også afholdt en hel kursusdag i september med fint fremmøde af instruktører fra både TGI og andre 
gymnastikforeninger i Thy.  

Yogafestivalen blev gennemført med 30 deltagere, som havde en rigtig god dag i Yogaens tegn.  

Vores Fitnessafdeling har også klaret skærene. I 2021 startede vi et nyt samarbejde med Thyhallen om holdtræning, 
hvor vi sammen med Thyhallen kunne tilbyde knap 30 forskellige hold.  

Vores løbeafdeling har heldigvis også været i stand til at fortsætte med løb, når restriktionerne har tilladt det. 

Det var dog ikke alt, der blev helt som forventet. 
En Forårsdag i Thy, som vi havde glædet os til at prøve kræfter med for første gang, blev aflyst for anden gang, 
ligesom Royal Site Run og National Park Thy Marathon også måtte aflyses.   
 
Året blev afsluttet på den mest positive måde med to arrangementer, som blev gennemført. I november kunne vi 
åbne dørene i Thisted Kirke for den planlagte Julekoncert, som var helt udsolgt.  

I december fik vi lov at holde Julepromenade, som var den første opvisning i to lange år. Sikke en fornøjelse at se 
gymnaster og instruktører på gulvet og ikke mindst publikum på tribunerne. Tusind tak til alle, der mødte op og 
gjorde det til en fantastisk dejlig dag for alle.  



 

 

Selvom vi kæmpede med at holde liv i de kendte aktiviteter, lykkedes det også at få sat gang i et nyt tiltag – TGI 
Gungames. Det håber vi, at mange flere får lyst til at prøve i 2022.  

I bestyrelsen gjorde vi vores allerbedste for at holde os orienteret om regler og restriktioner, få informeret 
instruktører, medlemmer og forældre bedst muligt, så vi alle kunne være med til at stoppe smittespredning.  
Det var ikke altid lige nemt, og det var aldrig det, vi ønskede.  
Vi startede 2021 med digitale møder og det gik, men vi må erkende, at vi altså allerhelst vil mødes med hinanden 
og jer – sådan rigtigt.  
 
Når det er sagt, så skal der lyde en kæmpe tak til alle instruktører for deres kreativitet og motivation til at 
fortsætte, til udvalgsmedlemmerne som arbejder videre, selvom det meste af det de har arbejdet med, er blevet 
aflyst, og ikke mindst til medlemmerne, som heldigvis stadig tror på TGI og bliver hos os.  
 
Vi ser fremad og glæder os til, at vi – lige om lidt – skal til forårsopvisninger i Thyhallen for første gang siden 2019.   
 
Ledelsens vision for fremtiden 
 
Nok om 2021 – hvad skal der ske i 2022? (og nu ikke mere snak om Corona)  
 
Vi kan næsten ikke få armene ned, vi har nemlig, for få uger siden, taget det nye springcenter i Thyhallen i brug. 
Hvis I ikke har besøgt det, kan vi anbefale at kigge der ind. Det er helt fantastisk.  
De fleste af vores springhold træner allerede i hallen, og vi håber, at vi i 2022 kan skabe endnu mere aktivitet for så 
mange som overhovedet muligt i den fine hal.  
 
TGI’s vision om at ”være et bevægelsescenter med fokus på succes for den enkelte og fællesskabet med 
gymnastikken som omdrejningspunkt” er noget af det, vi hele tiden arbejder med. Her giver den nye hal virkelig 
mulighed for at sætte gymnastikken i centrum - så det bliver omdrejningspunktet for TGI.  
 

Thyhallen kommer til at spille en større og større rolle for TGI. Samtidig med at vi har flyttet mange af vores 
gymnastikhold i Thyhallen, har vi også udviklet samarbejdet med Thyhallen i vores Fitnessafdeling.  

Fra 1. marts bliver al holdtræning i Thyhallen udbudt af TGI. I den nye aftale med Thyhallen for vi mulighed for, at 
de af vores medlemmer der gerne vil gå til både holdtræning og træning i motionscenter, kan gøre det i Thyhallens 
Motionscenter. Det betyder, at vi lukker vores Fitness-center på Tigervej. Dermed bliver al træning i Fitness-
afdelingen samlet i Thyhallen. Vi tror på, at det bliver en rigtig god løsning, og vi er meget glade for samarbejdet 
med Thyhallen.  

I 2022 afholder DGI Landsstævne i Svendborg. Det skulle have været holdt sidste år, men blev udsat til 2022.  
TGI sender både et af vores egne hold afsted, men vi udbyder i samarbejde med NIF (Nykøbing Mors 
Idrætsforening) også 3 deciderede Landsstævnehold. Et juniormixhold, et damehold og et seniormix hold. Det 
bliver spændende at se, om vi får deltagere nok på alle hold. Vi håber selvfølgelig at rigtig mange fra Thy har lyst til 
at deltage i landsstævnet i Svendborg.  



 

 

At gymnastikken er vores omdrejningspunkt, betyder ikke, at vi kun arbejder med gymnastik og fitness. I 2022 
sætter vi et nyt projekt i gang. TGI Disc Golf. Vi er i gang med at søge tilladelser og midler til at lave en Disc Golf 
bane i Kronborg Plantage. Det bliver rigtig spændende at se, hvor det kan føre hen.  

 
I 2022 får vi endelig lov at gennemføre “En Forårsdag i Thy” og det glæder vi os til. Det er første gang det 
arrangement ligger i TGI’s regi. Nationalpark Thy Marathon vender forhåbentlig også tilbage. Kort sagt så glæder vi 
os bare til, igen at kunne komme til at gøre alt det, vi brænder for – og gerne sammen med andre. 
Vi er nemlig rigtig glade for at samarbejde med andre om forskellige tiltag, hvilket også kan ses af rækken af 
samarbejdspartnere, som vi har projekter med.  
 
Vi arbejder i bestyrelsen effektivt på at skabe de bedste rammer for TGI. Det gælder både for instruktører, frivillige 
og medlemmer. Det betyder, at vi holder mange bestyrelsesmøder – jævnligt med deltagelse af udvalg eller 
samarbejdspartnere. Det glæder vi os til igen at kunne i 2022. Vi skal have indhentet alt det forsømte.  
Vi gør alt, hvad vi kan, for at projekter lykkes og aftaler bliver holdt samtidig med, at vi gerne vil støtte alle vores 
udvalg og frivillige bedst muligt.  
 
Det kræver mange frivillige at få vores store forening til at køre, og vi er hele tiden på jagt efter nye kræfter. Det er 
ikke en nem opgave, men vi gør, hvad vi kan. Så sidder der nogen her med energi eller viden om nogen, som kunne 
have lyst til at være en del af vores fællesskab, så er de mere end velkomne til at kontakte os.  
 
Til sidst vil vi gerne sige tusind tak til alle instruktører, udvalgsmedlemmer, sponsorer, samarbejdspartnere, Thisted 
Kommune og alle jer frivillige, der giver en hånd med, når vi har behov for det.  
 
 


