
Beretning – GIF’s generalforsamling 2019  

Vi har omkring 100 betalende grundmedlemmer. Børn under 14 år er gratis. 

Vi har i 2018 haft et travlt og for gymnastikforeningen helt fantastisk år. Det skyldes jo, at vi (Efterskolen) 

langt om længe har fået en hal. Tillykke til Efterskolen med den fine hal og tak for det kæmpestore arbejde, 

som folkene omkring Efterskolen har ydet, så hallen nu er en realitet. Fantastisk. Vi er i GIF meget glade for, 

at vi nu har denne mulighed. 

Vi har haft en del samarbejdsmøder med Efterskolen om, hvordan GIF kan benytte hallen side om side med 

Efterskolens egne behov.  

Fitnesslokalet er nok det, vi er mest stolte over, og det vi har brugt mest tid på. Vi har lavet en aftale om at 

det er GIF, der står for fitnesslokalet. Vi har betalt udstyret og i samarbejde med efterskolen indrettet 

lokalet. Vi havde 100.000 kr. sammensparede midler, som vi vidste skulle gå til indretning af et 

fitnesslokale, når tid kom. Det var ikke helt nok, så derfor måtte vi søge fonde. Heldigvis fik vi sponsorbidrag 

fra Nordea på 25.000 kr. og Jysk Energi 50.000 kr. Vi fik derfor mulighed for at købe alt det, vi ønskede os. 

Fitnesslokalet stod klar til brug midt i januar. Den officielle indvielse var den 1. februar, hvor rigtig mange - 

både efterskoleelever og venøboere deltog - så det var en rigtig festdag.  

Efterskolen betaler et årligt fast beløb for eleverne, mens venøboerne betaler løbende pr. måned, halv- 

eller helårligt. GIF betaler leje af lokale til Efterskolen. Vi har lavet en femårig kontrakt. Mange venøboere 

har vist interesse for fitness, og her i prøveperioden er vi oppe på over 35 betalende. Vi håber på fortsat 

interesse, når prøveperioden slutter. Det vigtigste er, at efterskoleeleverne og venøboerne side om side 

kan få det til at fungere. Efterskolen har nogle faste tider om eftermiddagen, men ellers er der rig mulighed 

for at træne i formiddags- og aftentimer. Efterskolen står for rengøring af lokalet. Anne har indkøbt klude til 

aftørring af maskinerne efter brug, og hun vasker dem også. Jeg håber, vi i fællesskab kan holde rummet 

rengjort og indbydende. Der er opsat en nøgleboks, så fitnessbrugere kan benytte lokalet, når Efterskolen 

er lukket. 

Hallen har også betydet, at vi har fået badminton til øen, og det er nu blevet en del af GIF. Vi er 22 aktive 

badmintonspillere. Et herrehold og et ungdomshold, som spiller mandage fra 17-18 og tre blandede hold, 

der spiller mandage fra 20.15 -21.15. Det fungerer rigtig godt, og vi er rigtig glade for, at vi kunne få en 

aftentid i hallen. 

Vi har i lighed med tidligere tiders aktive søndage i gymnasiehallen forsøgt os med en aktiv søndag i hallen. 

Den 9. december kunne alle børn som voksne med lyst til volleyball og floorball møde op i hallen til et par 

timers spil. Det var ikke det store tilløbsstykke, men vi forsøger sikkert igen nogle søndage for at se, om der 

ikke møder flere op. Her vil vi bl.a. gerne kunne tilbyde noget til børn/unge, men alle er naturligvis 

velkomne.  

Vi satser også på at lave nogle andre endagsaktiviteter i hallen - måske folkedans eller lign. Her er det også 

tilladt at komme med forslag til GIF. 

Vi har mest mulighed for at bruge hallen mellem kl. 17 og 18 på hverdage, og vi har efterlyst ønskede 

aktiviteter. Der er kommet en del ønsker, som peger i flere forskellige retninger. Vi håber, at folk snakker 



lidt sammen og er med til at gøre lidt benarbejde for at igangsætte nogle aktiviteter. Vi er parate til at 

hjælpe aktiviteter i gang. Vi vil naturligvis prøve, om vi kan imødekomme nogle af de forslag, vi har fået og 

satser på at få et gymnastikhold op at køre. 

Tusind tak til Efterskolen for, at alt dette kan lade sig gøre. Tak for det fantastiske samarbejde. 

Børneaktiviteter: 

Der har været tilbudt fredagsklub i Børnehuset. Nogle af fredagene har været fint besøgt, men ifølge 

arrangørerne (forældre til de aktive børn), har de også aflyst en del fredage pga. manglende tilslutning, og 

der er ikke udarbejdet en 2019-plan. Hvordan vi lige skal forsætte/eller etablere faste aktiviteter for børn er 

lidt på ideplan endnu, da der er stor spredning på børnegruppen - og mange er blevet unge i stedet for 

børn. Her er det fx vi prøver det af med aktiv søndag, men der kan også opstå spontane aktiviteter, da vi 

har Jens Chr. fra Efterskolen i bestyrelsen, så han kan fornemme, hvornår der er mulighed for det. 

Havkajak: 

Havkajak har kørt i sommerperioden med faste rodage om onsdagen, men der er også nogle stykker, der 

benytter sig af muligheden for at ro ud på andre tidspunkter - bl.a. i weekender. 

Svømning: 

Vi tilbød svømning i foråret, men besluttede os derefter for at sige stop. Det har i en årrække kørt med et 

mindre underskud, og da der i forårssæsonen sidste år ofte kun var ganske få deltagere, valgte vi at sige 

stop eller i hvert fald holde en pause. 

Vinterbadning/sauna: 

Det er måske vinterbadeklubben, der har overtaget svømmerne. Klubben kører, som en selvstændig 

underafdeling af GIF, og der er omkring 10 forholdsvis stabile vinterbadere, der mødes lørdag morgen, hvor 

saunaen tændes. Der bliver også aftalt andre badetidspunkter, og desuden arrangeres sociale 

arrangementer med tøj på. Saunaen kan lånes af folk udefra, og der betales for optænding. Der sidder en 

nøgleboks ved saunaen. Der er indkøbt stiger, så der er mulighed for at gå i vandet ved havnen. 

Billard: 

Billard spilles stadigvæk på Nørskov mandage fra kl. 14-16. Der er 5- 6 spillere. 

Mindfullness: 

Laila tilbød at tage sit første mindfullnesshold i GIF-regi. Det kunne vi gøre inden redskaberne kom til 

fitnesslokalet. Der var fin tilslutning. 10 gange i november/december måned. Nu kan jeg kun gøre reklame 

for Laila, da hun nu tilbyder det i egne rammer. 

Andre aktiviteter under GIF: 

Ladywalk i Agger med en gruppe kvinder fra øen og buskørsel ved Venø Bussen. 

Julekrobal i samarbejde med Venø Kro med omkring 60 deltagere. 



Indvielse af hallen, hvor vi fik lov til at være med til at planlægge arrangementet med både aktiviteter og 

spisning.  

Juletræsfest på Efterskolen den 29. december med fællesspisning, dans om juletræ, pakkespil og hygge. 

Vi tilbød SUP og kajakroning til åben ø, hvor turister/venøboere kunne prøve såvel havkajak og SUP med 

udgangspunkt fra havnen. 

I januar tilrettelagde vi fællesspisning og banko, som vi plejer. Der var desværre for få tilmeldte i år, så vi 

valgte at aflyse. Hvorvidt det er tilfældigt, at folk ikke kunne, eller det er manglende interesse, ved vi ikke 

noget om. Der har i hvert fald tidligere været god opbakning til arrangementet. 

Sluttelig vil jeg sige tak til alle dem, der har bakket op om vores arrangementer - uden de aktive deltagere 

ville vi ikke have så stor og driftig en forening. 

Endnu engang kæmpe tak til Efterskolen for det gode samarbejde, det er vi meget, meget glade for. 

Tak til Nørskov, der stiller lokaler til rådighed for billard og til Venø Bussen, der kører os til Ladywalk. 

Tak til brød og kagebagere. 

Tak til den aktive bestyrelse. 

Dorte Sauer, formand Venø GIF 


