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Velkommen i Thyregod Gymnastikforening 

 
Denne håndbog her har bestyrelsen lavet i håb om, at den vil lette det daglige 
arbejde i foreningen. 
 
Vi har samlet oplysninger om følgende emner: 
 

• TGF’s vedtægter 

• Kalender – alle fælles aktiviteter 

• Kursus 

• Opvisning 

• Kontingent 

• Løn 

• Forsikringer 

• Hjemmesiden 

• Musik og andet materiale 

• Redskaber i hallen og i gymnastiksalen 
 
Er der noget du savner i håndbogen, må du endelig komme med en 
tilbagemelding til bestyrelsen. 
 
Har du andre spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. 
 
God fornøjelse 
 
Bestyrelsen 
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Vedtægter for TGF (sidst revideret juni 2020) 

1. Foreningens navn er Thyregod Gymnastikforening og er hjemmehørende i 
Thyregod i Vejle kommune. 

2. Foreningens formål er, gennem gymnastik og anden kulturel virksomhed at 
fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 

3. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

4. Den ordinære generalforsamling afholdes senest 30. april.  

5. Hovedbestyrelsen består af medlemmer af de eksisterende afdelinger. 

6. Ved minimum 3 afdelinger oprettes en decideret hovedafdeling, bestående 
af formanden fra de implicerede udvalg, samt 2 personer valgt på 
generalforsamlingen. 

7. Afdelingerne og evt. hovedbestyrelse konstituerer sig selv, med minimum 
formand, kasser og sekretær. 

8. På generalforsamlingen vælges mindst én suppleant. 

9. Generalforsamlingen skal indvarsles senest 14 dage før – i lokalavisen, 
vinterprogram eller ved opslag i hallen og på skolen, Facebook og 
hjemmeside. 

10. Dagsorden skal omfatte: 
          1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
          2. Formandens beretning. 
          3. Afdelingernes beretning. 
          4. Aflæggelse af regnskab og evt. budget. 
          5. Indkomne forslag. 
          6. Valg til hovedbestyrelse inkl. suppleant. 
          7. valg af revisorer. 
          8. Eventuelt. 
(Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen.) 

11. Ethvert bestyrelsesmedlem er valgt for en 2-årig periode. Suppleanter 
vælges hvert år for en 1-årig periode. Bestyrelsesmedlemmer på valg, skal 
have mulighed for at tilbyde at være medlem i bestyrelsen for en 1-årig 
periode.  

12. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte som formanden, eller halvdelen af 
bestyrelsen finder det nødvendigt. Beslutninger afgøres ved stemmeflertal.  
For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal mindst 2/3 af bestyrelsen 
være til stede. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme 
dobbelt. 
Ved bestyrelses- og afdelingsmøder føres protokol ud fra dagsorden.  

13. Afdelingerne afholder selvstændigt valgmøde, før den ordinære 
generalforsamling.  
Hertil vælges mindst 3 personer og 1 suppleant. 
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14. Dagsorden for valgmøderne:             
          1. Valg af dirigent og stemmetællere. 
          2. Formandens beretning. 
          3. Aflæggelse af regnskab og evt. budget. 
          4. Valg til afdelingen samt suppleant. 
          5. Eventuelt. 

15. Ethvert medlem der er fyldt 14 år har mulighed for at modtage valg.  
16. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når 2/3 af bestyrelsen 

finder det nødvendigt, eller det bliver begæret af ½ af medlemmerne. 
Den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles 14 dage før 
afholdelsen.  

17. Som passivt medlem optages enhver, som ønsker at støtte foreningen. 
Passive medlemmer har ingen stemmeret. 

18. Hvis et forældrepar ikke er medlem af foreningen, kan de få stemmeret 
hvis de har et eller flere børn under 14 år, som er medlemmer.  
Hver person kan kun have en stemme.  

19. Hovedbestyrelsen er berettiget til at udelukke et medlem, såfremt det 
skønnes at være hensigtsmæssigt. En eksklusion kan kun finde sted efter 
en advarsel fra afdelingen. 

20. Regnskabsåret går fra 1. april til 31. marts. 
Regnskabet føres af bestyrelsen på en måde, så det opfylder kravene til 
foreningsregnskab. Foreningens midler indestår på en bankkonto. 

21. Foreningens regnskab underskrives af den samlede bestyrelse. Daglige 
økonomiske anliggender varetages af formand og/eller kasser. 

22. På generalforsamlingen vælges hvert år 2 revisorer. 

23. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1 
måned før generalforsamlingen og offentliggøres ved i hallen og skolen eller 
annonceres senest 14 dage før generalforsamlingen i lokalavisen. 
Ændringer vedtages med 2/3 stemmeflertal på generalforsamlingen, eller 
almindeligt stemmeflertal på ekstraordinær generalforsamling. 

24. Opløsning af foreningen skal ske på en generalforsamling, her kræves 
enighed af 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer, eller halvdelen 
af alle stemmeberettigede medlemmer på en ekstraordinær 
generalforsamling.  
Ved en eventuel opløsning af foreningen skal foreningens eventuelle 
overskud tilfalde en eller flere foreninger, hvis formål er at fremme 
gymnastik og idræt i Thyregod.                           
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Kalender 2020-2021 

 
August: 
22/8 Instruktørmøde i det blå rum  
 
September: 
2/9 Opstart af gymnastik sæsonen 
20/9 Fed, fri Weekend 
16/9 Opstart af M/K 
24/9 Opstart af mandagsmotion 
 
 
Oktober: 
Uge 42  Efterårsferie 
 
November: 
1/11 Sidste frist for indbetaling af kontingent. (Trænerne skal tjekke eget 
hold)  
14/11 Instruktør møde – bestilling af opvisnings tøj kl 19.00-21.00 
 
December: 
Uge 51 Holdene holder juleafslutning (husk vedr. indkøb af slikposer – se 

andet sted i håndbog) 
Januar 
6/1 Opstart efter juleferie 
30/1 Opvisningsmøde – input til næste sæson. 
30/1 Sidste frist for aflevering af alle kvitteringer til refusion. De afleveres til 

kontaktpersonen. 
 
Februar: 
Uge 7 Vinterferie 
 
Marts: 
22/3 Opvisning 
 
April: 
20/4 Instruktørmøde – tilmelding af hold til næste sæson og afslutning af 

den gamle. 
20/4 Generalforsamling 
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Kursus 

 
Det er vigtigt for foreningen at både instruktører og bestyrelsesmedlemmer holder 
sig ajour og med jævne mellemrum henter inspiration udefra. 
 
Derfor er det vigtigt, at alle kommer på kursus, som gør at de er rigtig klædt på, 
for at kunne udføre deres job, som træner i TGF. 
 
På DGI’s hjemmeside kan du finde et passende kursus i forhold til din træning. 
http://www.dgi.dk/gymnastik/gymnastik/for-dig-som-
instruktoer/instruktoerkurser-og-uddannelser  
 
Tilmeldingen til kursus sker ved at tage fat i din kontaktperson. 
 
Kom endelig og sig til, hvis du finder noget interessant, så vil bestyrelsen vurdere 
om kurset kan bevilliges. 
 
 

Opvisning 

 
Vi slutter hver sæson med en gymnastikopvisning, hvor alle gymnasterne får 
mulighed for at vise, hvad de har lært gennem sæsonen. 
 
Holdene får tildelt følgende antal minutter til deres opvisning: 
 

- rytme max 10 min  
- spring max 15 min 

 
Der skal min være 10 på holdet, for at holdet får lov til at deltage ved 
opvisningen. 
 
Oplæg til ens tekst, skal medbringes på mødet der afholdes i februar måned.  
 
Der skal afleveres redskabsplan senest 1 marts til udvalget.  
Der skal sendes informationer ud til gymnasterne vedr. opvisning senest 1. 

marts vedr. mødetidspunkt til opvisning 
 
Kontakt opvisningsudvalget, hvis I har spørgsmål. 
 
Opvisningsudvalget sæson 2020/21: ?????? 
 
 

Træneransvar 

 
Holdstørrelse: Der skal minimum være 10 på et hold, ellers skal bestyrelsen 
kontaktes, så den kan tage stilling til, om holdet skal nedlægges. Dette skal gøres 
inden 1. november. Derefter vil bestyrelsen tage stilling til hvad der som skal ske 
med holdet.  
 
Betaling: Tjek at alle på holdet har betalt senest i uge 41. Det gøres ved at 
undersøge, om alle tilstedeværende på holdet står registreret på navnelisten i 
Conventus. Navnene på eventuelt manglende betalere gives videre til holdets 

http://www.dgi.dk/gymnastik/gymnastik/for-dig-som-instruktoer/instruktoerkurser-og-uddannelser
http://www.dgi.dk/gymnastik/gymnastik/for-dig-som-instruktoer/instruktoerkurser-og-uddannelser
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kontaktperson. Spørg din kontaktperson, hvis du er i tvivl. Orienter gymnasterne 
om kontingentstigning på 100 kr. ved betaling efter 1. november. 
 
Aflysninger: Ved aflysninger SKAL man orientere sin kontaktperson. Det skal 
altid tilstræbes at man finder en vikar til at overtage holdet. Sørg for ikke at få 
mere end 3 aflysninger pr sæson. Ved flere aflysninger end 3 bedes du aftale med 
holdet, om der skal afvikles erstatningstræning efter opvisning.  
 
Trænerne skal sørge for at have en liste med navne og telefonnumre på 
gymnasterne med til træning, så de kan få fat i de pårørende i tilfælde af uheld.  
 

Kontingent 
 
Instruktører fra hvert hold sørger for, at der opkræves kontingent fra alle 
gymnasterne (se mere under ”Træneransvar”). Lister kan printes fra Conventus. 
Spørg din kontaktperson, hvis du er i tvivl om hvordan det gøres. Beløbet står på 
hjemmesiden under tilmelding og under holdoversigt. 
 
Instruktørernes og bestyrelsens børn betaler kun 200 kr. i kontingent + evt. 
merpris for tøj, såfremt dette overstiger 100 kr. Instruktørerne og hjælpetrænerne 
træner gratis på andre hold i foreningen. Dog skal der ligeledes betales merpris 
for tøj, såfremt dette overstiger 100 kr.  
 
 

Opvisningstøj 
 
Inkluderet i kontingentet er en T-shirt samt deltagelse ved vores lokale 
forårsopvisning. Dog max 100 kr. pr. bluse eller andet tøj. Hvis et hold ønsker 
mere, skal dette aftales med bestyrelsen inden bestilling og evt. egenbetaling vil 
forekomme.  
 
Opvisningstøj skal bestilles senest to uger efter instruktørmødet i november. 
Denne aften vil der blive medbragt kataloger og prøver på modeller. Er der ikke 
det ønskede udvalg, skal det besluttes samme aften, om instruktøren selv ønsker 
at stå for det, eller om den tøjansvarlige skal gøre det. En anden mulighed er, at 
der aftales et møde hos Sportsmaster i Brande og derefter besluttes det i 
fællesskab. Det er også tilladt, selv at stå for det, men så er det hele vejen - fra 
bestilling til levering. Er der større ændringer til tøjet, skal det oplyses ved 
bestilling.  
 
Tøjansvarlig sæson 2020/21: Laura Schrøder Kew 
 
 

Instruktørgave 
 
Som instruktør i TGF får man 1500 kr. for en sæson (dog maks. 3000 kr. i alt til 
deling mellem i instruktørerne på et hold). 
 
Hjælpeinstruktører får 300 kr. det første år, dog skal man være fyldt 13 inden 
sæsonafslutningen for at modtage trænergave. Fra andet år får man 500 kr. 
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Forsikring 
 
Via DGI er foreningens instruktører, hjælpere og bestyrelsesmedlemmer forsikret. 
 
Vi er dækket af en ansvarsforsikring og af en arbejdsskadeforsikring. Flere 
detaljer om forsikringen kan findes på: www.idraettensforsikringer.dk 
 
 

Hjemmeside 
 
Foreningen har en hjemmeside: 
www.thyregodgymnastikforening.dk 
 
 

Anden information 

 
Til juleafslutning gives der gives 20 kr. pr. barn som går på holdet og 20 kr. pr. 
person som går på et voksenhold. Hvis man ønsker refusion for slik til jule- og 
sæsonafslutning, skal der handles i Daglig Brugsen Thyregod eller i Thyregod 
Hallen.  Man har mulighed for at dele sine penge op, så man evt., har penge både 
til juleafslutning og til sæsonafslutning. Man bestemmer selv, bare man holder 
sig inden for max beløb pr. barn/voksen på holdet.  
 
Hvis man har ønsker til indkøb ud over det opvisningstøj, der er inkluderet i 
gymnasternes kontingent, så skal man ansøge skriftligt hos bestyrelsen og vil 
derefter modtage en skriftlig godkendelse fra bestyrelsen før der kan indkøbes. 
 
Senest ved sæsonafslutningen skal de sidste kvitteringer fra jul og frem være 
afleveret, hvis man ønsker refusion. 

http://www.idraettensforsikringer.dk/
http://www.thyregodgymnastikforening.dk/
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Redskaber i hallen (sidst revideret 2018) 
1 teamtrack 
3 trampoliner 
3 springbrætter 
1 buk 
1 hest 
1 træ plint 
1 stål plint (3 led) 
2 skum plint (1x3 + 1x4) 
1 ost (orange) 
1 lang rullemåtte 
1 nedspring måtte (rød/blå striper) Blå/hård 
1 soft top (firkantet blå/rød) 
(1 cowbymåtte) 
2 a 2x4 PE spring bane 
1 spring kile 
4 bænke 
6 små gymnastik bolde 
34 stave til stavgang 
(22 tøndebånd) 
(1 faldskærm) 
20 ærteposer 
22 lyserøde elastikker 
(29 grønne elastikker) 
5 sjippetove 
35 røde+sorte stepelastikker 
32 store gymnastikbolde 
6 rullebrætter 
25 små sorte måtter 
10 blå måtter 
1 spring sele 
(3 blå med seler + 1 orange til teamtrack) 
(1 lang blå) 
(14 store tæpper fliser) 
14 små tæppefliser 
(2 store måtter) 
(4 skumgummi måtter) 
1 stk multiplint (blå) med kile (2 x blå farver) 
(1 grønt net) 
(5 lagner) 
3 håndvægte  
9 store stepbænke 
4 små stepbænke 
(1 madras (orange/grøn)) 
1 spring bane – som kan deles (blå/rød) 
1 Blå/gul måtte + kile 
4 flade måtter (blå) 
(1 rund (blå/rød)) 
(1 trappe) 
3 sorte måtte 
(12 blå/gul springkile) 
8 hulahopringe træ 
3 hulahopringe blå plast 
3 vippebrætter 
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2 faner 
1 faneholder 
4 isposer 
35 sangbøger (skab 335) 
 
 

Gymnastiksalen (sidst revideret 2018) 
4 bænke 
2 måtter – hvor den ene er ødelagt 
2 frimærker 
2 Træspringbræt 
4 vippebrætter (1 spids) 
4 rullebrætter 
1 gåbræt /balance 
12 markeringsbånd 
(1 bom i plast) 
2 rulle måtter 1 kort og  1 lang 
(6 stylter) 
17 ærteposer 
3 skamler 
(1 trip trap) 
6 stave lange 
5 stave mellem 
2 stave korte 
20 blå yogamåtter/5 lilla/26 sorte 
(Skrå pude) 
(9 træstokke) 
9 forhindrings pinde + bund + 3 løse pinde 
2 volleynet 
1 faldskærm 
1 orange top 
(6 trækoldser) 
76 køller 
3 skumbolde 
1 flad orange måtte 
1 tunnel ( i stykker) 
23 træpinde 
14 grønne pigbolde 
9 orange pigbolde 
2 bold net 
Orange måtte lille 
(Dobbelt orange måtte) 
Airtrack 
Baby gynge 
Hænge køje 
4 plader m/ 3 huller 
(1 flad blå måtte) 
(1 karabinhage) 
(1 fluesmækker) 
Hest 
(3 rytmestave) 
(Afmærknings skilte (10 skilte + 10 uden markering & pile) ca. 30 af hver farve 
blå, rød og ca. 20 gule) 
1 x træplint 
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Luftpumpe uden studs 
Basket net 
19 sorte måtter 
32 blå måtter 
Buk 
Hoppebold 
Stor træl vippe 
Gul ring 
4 kegler 
1 snurretop rød 
  
4 hulahopringe små 
2 træ hulahopringe 
3 blå hulahopringe 
2 sorte hulahopringe 
3 gul/sort hulahopringe 
1 stål plint 
1 blå vippe 
1 guldtæppe med hinkeruder 
28 sjippetove 
Hoppe i mand tæppe 
Basket bolde 5 stk. + 4 uden luft 
26 små bolde røde/blå 
9 bolde med pigge (Store) 
23 WWF bolde 
2 spændebånd 
1 flad fodbold 
1 flad håndbold 
1 rundboldt bat 
1 blå spil 
1 reb 
Rund hoppe 
  
Bokse sæt med pude og handsker 
  
20 mælkekartonner 
24 fluesmækker 
51 karklude 
51 rytmepinde 
Rasle æg 
14 små bolde 
31 ærteposer 
24 yoghurt rasler 
43 plast til hulahopringe 
14 hvid stof lagen 
18 lyserød tyl 
Stop skilte 
23 mini vimpler 
17 røde velco bånd 
12 brune velco bånd 
19 hvide velco bånd 
11 sorte velco bånd 
1 ispose 
20 små bolde 
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2 poser med flasker med ris 
1 pose med hvide frisbee 
2 faldskærme 
14 badebolde 
1 rulle poser 
Pumpe til airtrack 
20 små kegler 
22 skum ringe 
1 clips 
20 lagner 
1 fitness ring grøn/grå 
1 flaske Ajax 
Mor/far barn lege 
16 sjippetorve + 1 stor 

  
 


