
Bestyrelsesberetning for Gylling Sport og Idræt 2019 

  

Vi har i Gylling Sport og Idræt valgt at sætte fokus på udvikling. Udvikling af vores bestyrelse og udvalg, 

udvikling af trænerne, samt udvikling af vores sport- og idrætstilbud. 

  

Dette startede i et DGI-udviklingsforløb, hvor vi revurderede foreningens formål og vores vision. Forløbet 

resulterede i, at vi også senere i dag skal stemme om en mindre ændring i vores formål, som vi dog netop 

synes er så essentiel for foreningens forståelse af sig selv og de medlemmer vi ønsker, at være noget for. 

  

Grundlæggende betød det, at vi i Gylling Sport og Idræt nu har to fokusområder. 

  

Første fokusområde er Frivillighed. Vi ønsker, at vores bestyrelsesmedlemmer og udvalg holder i mange år. 

Derfor er der et behov for, at alle hjælper til uanset om man går til børnebadminton eller Yoga. Derfor blev 

det pr. opstart af sæson 2019/2020, et krav, at uanset, hvad du går til i Gylling Sport og Idræt, så skal der 

lægges to frivillig-timer i løbet af året. Derfor kan man i dag tilmelde sig via vores hjemmeside til fire 

grupper, og så får man besked, når der er behov for hjælp. Vi har haft begrænset held med, at få folk til at 

tilmelde sig i opstartsperioden og derfor bliver der også i kommende år stor fokus på dette område. Dette 

vil vi blandt andet gøre ved, at der bliver en frivilligansvarlig i foreningen, hvis fokus bliver at udvikle 

frivillighedskulturen i foreningen, i samarbejde med bestyrelsen, udvalgene og trænerne. 

  

Andet fokusområde er vores nye vision om, at vi ønsker, at inden 2025 skal 33% af Gylling og omegns 

borgere, dyrke en sportsgren i Gylling Sport og Idræt. Dvs. at vi gerne vil have 333 medlemmer i foreningen 

inden 2025. Det er en meget ambitiøs vision og vil svare til en fordobling af medlemmer hen over seks 

år.  Ved udgangen af 2018 havde vi 176 medlemmer i foreningen målt på deltagere på de enkle hold. Vi har 

lige indberettet tal til DGI, DBU og Odder Kommune. Vi er nu 260 medlemmer. Velkommen til 84 nye 

holddeltagere. Det er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Vi har nået dette kæmpe skridt allerede ved at 

netop have fokus på udvikling. Vores nuværende trænerstab indenfor alle sportsgrene er blevet tilbudt 

videreuddannelse og der er blevet benyttet midler på nye redskaber og udstyr. Det har været medvirkende 

til at skabe øget deltage hen over alle sportsgrene. Men der er ingen tvivl om at nye tiltag som Yoga, 

Familiesport, Fodbold Fitness, og eSport, har gjort, at vi nu står med så flot en stigning.           

  

Denne udvikling skyldes det helt igennem fantastiske arbejde, der bliver lavet i udvalgene. I er alle hver især 

med til at skabe plads og udvikling i den retning vi i fællesskab har sat for foreningen. I skal alle være stolte 

af det arbejde i har udført i 2019. 

  

Det er ikke hver dag, at der åbner en ny lokation i Gylling Sport og Idræt. Til eSports-udvalget vil vi rose dem 

for det kæmpe arbejde, der er lagt i at få skabt de rigtige rammer for eSport i Gylling. I har fået eget lokale, 

seks computere, stole og udstyr via fondssøgning, samt evnet at samarbejde på tværs af de øvrige 

foreninger i byen. I har lavet ikke mindre end tre nye hold og allerede udviklet mange nye 

træningsprogrammer, så folk kan få øjnene op for forskellen på gaming og eSport. 

  

Gymnastikudvalget har i år afholdt 90-års jubilæum. Det var en festlig dag, hvor der blev grint og mindet 90 

årsdagen for stiftelsen af Gylling Gymnastikforening. På det sportslige har udvalget valgt at styrke 

nuværende tiltag og skabe nye. Yoga har fået meget vind i sejlene og har på ingen tid fyldt holdet helt op. 

En gymnastiktræner, en Hiit Fit træner og en fodboldtræner, mødets på en sportsplads lyder nok som 

starten til en joke. Men det er det overhovedet ikke, men endnu en af de synergier, som er opstået ved, at 

samarbejde på tværs af foreningen. Fodbold Fitness er derfor endnu et af de nye tiltag i foreningen. Jeg er 

både glad og stolt over, at både ledere og trænere er så gode til at finde samarbejdet og ser nye veje. 

  



Fodboldudvalget vandt prisen som årets fodboldklub i DBU Region 3 for året 2018. En præstation som jeg 

tror også kom lidt bag på dem selv. Men det var et kæmpe skulderklap, at DBU lagde mærke til det arbejde 

udvalget i løbet af året havde gjort, og bliver ved med at gøre. 2019 er blevet brugt til at arbejde videre på 

succesen. Det har både budt på at sikre nyt spillertøj til alle, nyt udstyr, samt trænerkursus for alle 

ungdomstrænerne, og sportsstævner, blot for at nævne nogle få.  I gør en kæmpe indsats for at skabe liv på 

træningsbanerne og er gode til at inkludere både nye spillere og trænere i fællesskabet. Vi glæder os til at 

se, hvad 2020 byder på. 

  

Badmintonudvalget har i løbet af 2019 igen prioriteret at samarbejde med Gylling skole. Med tanken om at 

forbedre idrætstimerne med undervisning taget direkte fra badmintonundervisning og på den måde, at 

vække interessen for badminton og samtidig give Gylling skole en forbedret undervisning, er en win-win 

situation for alle. Jeg håber, at disse tiltag kan blive ved og udvikle sig til andre sportsgrene i Gylling Sport 

og Idræt. Der er en stabil trænestab, som bliver ved med at skabe sjov og varieret træning for et blandet 

hold af børn og unge i alle aldre. Der er stadig flere områder, som ikke bliver udviklet i dag, da der er for få i 

udvalget og vi håber flere vil deltage i arbejdet i fremtiden.       

  

Ligesom badminton-udvalget godt kunne bruge en ekstra hånd i ny og næ, gør det sig også gældende for de 

øvrige udvalg. Bestyrelsen håber, at flere i fremtiden vil få øjnene op for at udvalgsarbejdet ikke er direkte 

bestyrelsesarbejde, men et direkte arbejde med, at forbedre netop den sportsgren som har ens interesse. 

Derfor håber jeg også, at når vi kommer til dagsordens pkt. Evt. at alle vil lytte godt efter til, hvad udvalgs-

formændene/-kvinderne fortæller om udvalgenes arbejde, da der er behov for nye hænder og nye idéer så 

vi i Gylling Sport og Idræt kan blive ved med at udvikle os.   

  

Vi står nu om lidt og skal godkende et regnskab, som viser et overskud i foreningen på lidt over 100.000 kr. 

Det synes jeg godt vi i foreningen kan være lidt stolte af, da det skyldes vores fælles indsats. Odder Byfest 

er en stor del af det som skaber det økonomiske råderum, som giver foreningen mulighed for at lave 

ekstraordinær ting nu og i fremtiden. Så jeg håber meget, at folk vil bakke op omkring både at være frivillig 

og deltage for, at vi kan blive ved med at have denne indtægtskilde. Vores kontingenter er kommunens 

laveste og overskuddet kommer fra de ekstra aktiviteter vi deltager i, for at skabe økonomi i foreningen. 

Gylling Sport og Idræt skal ikke med mig som formand have en kæmpe opsparing uden formål og derfor er 

det også vigtigt, at pengene bliver aktiveret i medlemmerne og udvikling så vi kan nå vores vision på, at 1/3 

del i Gylling og omegn bliver aktive i foreningen. Derfor har vi også her i marts måned 2020 godkendt at 

bruge knap 150.000 kr. på at anlægge en multibane på sportspladsen. Vi ser frem til, hvad den kan bibringe 

af nye tiltag. 

  

Til sidst vil jeg takke alle samarbejdspartnere og sponsorer for at støtte op omkring foreningen. Vi kan kun 

være stolte over vores 2019 og I har været med til, at være en drivende faktor for foreningens udvikling. 

Tak til Intersport Odder, OK og Dagli’Brugsen Gylling. I gør hver især en ekstra indsats for foreningen og 

derfor skal der også lyde en helt speciel tak til jer. Vi vil ligeledes sende en særlig tak til vores 

naboforeninger i Odder Kommune, der altid er indstillet på at lave tværfagligt samarbejde og sparring på 

tværs af kommunen. Sidst men ikke mindst skal der lyde en kæmpe tak til de erhvervsdrivende og fonde, 

der i 2019 valgte, at støtte op omkring foreningen. Jeres bidrag har været med til at skabe vækst og tiltag, 

som ikke ville være muligt, hvis det ikke var for jer. 

  

Tak fordi I lyttede. 

 


