
 Beretning 
 Generalforsamlingen den 5. februar 2023 

 Året der gik 
 Bestyrelsen kons�tuerede sig e�er sidste generalforsamling med Kenneth som formand, Hanne som næs�ormand, 
 Susanne som sekretær, Tine, Anja og Lise som bestyrelsesmedlemmer. 

 Ganske kort om 2022 

 Ud over vores normale holdak�viteter i gymnas�k, fitness, løb, dans og gungames, har vi a�oldt opvisninger, 
 kursusdag, Yoga fes�val, NPT, Julekoncert og  julepromenade som vi “plejer” og det er vi rig�g glade for. Vi er 
 kommet godt i gang med samarbejdet med Thisted Kommunes SFO’er og børnehaver. 

 2022 blev året, hvor vi pga af for få deltagere, opgav at a�olde En Forårsdag i Thy, så den har vi desværre må�et 
 sige farvel �l. 

 Vores Fitnessafdeling har været og er udfordret af hele ombygningen i Thyhallen, men ved fælles hjælp og del fly�et 
 rundt mellem lokalerne, går det. 

 TGI er nu i fuld gang igen, og der er igen rig�g mange ak�ve i vores forening. 

 Derfor skal der lyde en kæmpe tak �l alle instruktører for deres krea�vitet og mo�va�on �l at  fortsæ�e, �l 
 udvalgsmedlemmerne som igen laver arrangementer, og selvfølgelig �l medlemmerne, der møder op �l træning 
 med smil på læben. 

 Vi ser fremad og glæder os �l, at vi – lige om lidt – skal �l forårsopvisninger i Thyhallen. 

 Ledelsens vision for frem�den 

 Nok om 2022 – hvad skal der ske i 2023? 

 TGI’s vision om at ”være et bevægelsescenter med fokus på succes for den enkelte og fællesskabet med 
 gymnas�kken som omdrejningspunkt” er noget af det, vi hele �den arbejder med. Her giver den nye springhhal 
 virkelig  mulighed for at sæ�e gymnas�kken i centrum - så det bliver omdrejningspunktet for TGI. 

 TGI skal igen 2023 være borgernes foretrukne gymnas�kforening i Thy. For at det skal lykkes, vil vi i TGI 
 Gymnas�k �lbyde et varieret udbud af hold �l borgere i alle aldre. 
 I TGI Fitness, vil vi udbyde de hold, der e�erspørge og sam�dig have fokus på de skal være rentable. 

 Som noget nyt har vi startet TGI Dans, hvor vi vil fortsæ�e med at udvikle dans. Især standarddans e�erspørges 
 af både børn og voksne. 



 Vi forventer i starten af året at få gang i det længe ventede TGI Disc Golf projekt, hvor entreprenørerne kan 
 komme i gang, så banen kan blive klar. Vi håber, at udvalget lykkes med at få den sidste finansiering på plads, så 
 vi kan være klar e�er sommerferien. 

 TGI Løb og TGI Gungames fortsæ�er uden nye �ltag. Begge afdelinger kører med ak�ve på alle hold. 

 I 2023 kommer vi �l at lukke TGI Klatring i Klitmøller. Det er desværre ikke lykkedes at få ak�viteten i gang på et 
 niveau, der er rentabelt. Vi gemmer klatrevæggen �l alt �lbehøret, og håber at kunne få det igang på en anden 
 loka�on på et senere �dspunkt. 

 Ud over klatring, har vi også valgt at lukke en Forårsdag i Thy. Ressourceforbruget blev for stort, og vi vil hellere 
 bruge kræ�erne på at gøre Na�onalpark Thy løbet endnu bedre. 

 Alle vores populære gymnas�kstævner bliver a�oldt i 2023 og i år �lføjer vi et nyt, da vi i april a�older 
 gymnas�k-galla. Vi håber, at det bliver en succes, som kan blive en ny tradi�on i TGI. 

 I 2023 vil vi styrke vores samarbejde med Thisted Kommunes skoler og lave flere SFO ak�viteter og 
 idrætsundervisning. Disse ak�viteter foregår i dag�merne, og vi håber dermed at kunne udny�e de faciliteter vi har 
 �l rådighed i Thyhallen. Her får vi brug for vores store netværk af ledere og  ansa�e. 

 TGI’s vision og målsætning handler også om at lø�e kulturelle opgaver, og det er vores eventudvalg rig�g gode �l. De 
 vil igen i 2023 komme med mindst 1 kulturelt arrangement. 

 Det var lidt i overskri�er TGI’s vision for 2023. For at alle kan lø�e deres opgaver bedst muligt vil bestyrelsen i år 
 holde møder med alle udvalg og gennemgå deres kommissorier. 

 Bestyrelsen arbejder med at beskrive vores arbejdsopgaverne, så vi er forberedt på et kommende genera�onsski�e. 

 Vi arbejder i bestyrelsen effek�vt på at skabe de bedste rammer for TGI. Det gælder både for instruktører, frivillige 
 og medlemmer. Vi gør alt, hvad vi kan, for at projekter lykkes og a�aler bliver holdt sam�dig med, at vi gerne vil 
 stø�e alle vores  udvalg og frivillige bedst muligt. 

 Det  kræver  mange  frivillige  at  få  vores  store  forening  �l  at  køre,  og  vi  er  hele  �den  på  jagt  e�er  nye  kræ�er.  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 �l at være en del af vores fællesskab, så er de mere end velkomne �l at kontakte os. 

 Til sidst vil vi gerne sige tusind tak �l alle instruktører, udvalgsmedlemmer, sponsorer, samarbejdspartnere, Thisted 
 Kommune og alle jer frivillige, der giver en hånd med, når vi har behov for det. 


