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2015 startede ret tumultarisk for os da fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer valgte at trække sig
efter lang og tro tjeneste. Den nye bestyrelse blev, som bekendt, Jane, Jeanet, Flemming, Benjamin
og undertegnede og som supplanter: Kåre og Julie. Vi har arbejdet, syntes vi selv, hårdt og godt, for
at holde vores forening i gang og oven vande. Vi valgte fra starten ikke at holde så mange møder,
men i stedet at fordele ansvarsområder i mellem os. Det har vist sig at virke udmærket, men der har
været meget at lave.
Sportspladsen her udenfor har også været på dagsordenen i år. Kåre har, i sammenarbejde med mig,
kommunen, skolen mm. tegnet ”Bump:” Bjedstrup Urban Motions Park” som vi går og bygger på
efterhånden som vi for penge ind fra sponsorer og fonde. Vi har bla. fået midler ind fra Fafner,
elevrådet og Smuk-puljen som er gået til indkøb af buebane, skateramper, boksering og
beachvolleybane.
De vanlige børne- og voksengymnastik, boldspil osv hold kører rigtig godt, og jeg, der jo møder
forældre og børn meget i hverdagen, møder meget glæde, taknemmelighed og entusiasme … Og det
er jo egentlig lidt unfair, for det er jo ikke mig der laver alle de aktiviteter, men trænerne, så den er
hermed givet videre: Tak for det i gør!
2015 var også året hvor vi har prøvet kræfter med et par nye tiltag: kampsport, Rokk,
Sandkassefodbold og bueskydning. Mht. det sidste er tanken at løbe ”Dover Buelaug” i gang her i
løbet af foråret og så at mødes med jævne mellemrum for at skyde med - og bygge - buer.
Bueskydning er oprettet som hold under Dover GF fra april 2016.
Visionerne for 2016 indeholder også blandingen af nye tiltag og gode gamle kendinge. Gymnastik,
fodbold og fitnessholdene fortsætter, og der kommer forhåbentlig dansehold både for voksne og
børn. Vi starter et samarbejde med skolen om atletik, o-løb og triatlon. Vi vil afholde en triatlondag
sammen med Bjedstrup Skole og Himmelbjergegnens natur- og idrætsefterskole.
Sportsfest er jo en af Dover GFs helt store traditioner. Vi havde i 2015 en god og vellykket
sportsfest, omend der ikke var helt så mange deltagere som vi kunne have ønsket os - og det kunne
desværre godt ses på regnskabet. Vi satser på at lave et overskud på Sportsfest 2016 der vil blive
arrangeret med hjælp fra Bjedstrup Skole, Fafner, Liv i Landsbyerne og andre lokale foreninger.
Hjælpende hænder er altid velkomne, både trænere, hjælpetræner, nye ideer, medhjælpere til
sportsfest osv. - så folk skal endelig ikke holde sig tilbage.
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