
 

 
 
Tak for den afgåede formand!    7. april 2016 
 
 
 
Da jeg kom ind i bestyrelsen for 11 år siden, var det Lisbeth Blom, der motiverede mig til at stille op. 
(Hun glemte bare at sige, at hun skulle rejse til Stockholm i en årrække og derfor trådte ud af 
bestyrelsen). Heldigvis indvilgede Lisbeth Hoffmann i at blive formand, men jeg blev næstformand. Fra 
november fik formanden rigtig travlt med andre sider af livet, hvorfor jeg kom til at fungere som 
formand allerede et halv år inde i min første år i foreningens bestyrelse.  På den efterfølgende 
generalforsamling blev jeg valgt til formand og har nu været det officielt i 10 år. 
 
Det har været nogle gode og spændende år med masser af udvikling for såvel mig som foreningen. Jeg 
har elsket at være med til at motivere vores instruktører, at bakke dem op, når de fik nye ideer, selv at 
få nye ideer og få dem implementeret i foreningen (f.eks. Zumba og vores nye ryghold), udviklingen af 
foreningens aktiviteter, samarbejdet med såvel forbund, forvaltning, personale på vores 
træningssteder, samarbejde med instruktører og hjælpere generelt, men jeg synes nu, at det er tid til 
at give opgaven videre, og så bare selv være instruktør på mine to hold. 
 
Da jeg startede som formand var der godt 350 medlemmer. Fem år senere var vi vokset til ca. 600. Vi 
stoppede ikke med det, en enkelt sæson var vi tæt på 800 medlemmer, men de sidste år, har vi haft 
mellem 700 og 750 medlemmer. Vores udbud har heldigvis også udviklet sig, og vi har som foreningen 
været med i mange aktiviteter.  
 
Vi har og har haft gang i udbygning af breddehold, hold med mere forebyggelse som hold for 
overvægtige børn i flere regi - der desværre til sidst ikke kunne trække deltagere nok - events, 
opvisninger med andre foreninger og efter-/højskoler, udvalgsarbejde i såvel forbunds- som politisk 
regi. Senest har vi nu også fået et ryghold i DGI Sundhedsidræt, der ser ud til at få succes. 
 
Jeg ser også tilbage på at have været med i en forening, der har støttet op arrangementer i kommunen. 
F.eks. Furesø Sommerferieaktiviteter, Furesø Sommerlege, DGI gymnastikskoler, events for at få unge 
ud i foreningerne. Men også de mere synlige ting som etablering af et parkouranlæg i Farum og en ny 
bevægelseshal i Værløse. 
 
Det er blevet til rigtig mange kontakter i løbet af årene, og det har været en fornøjelse at samarbejde 
med alle. Det har også været en fornøjelse at opleve den måde en forening fungerer, når alle står 
sammen og bakker op. Tak til jer alle, det er på grund af jer, at jeg har synes, det har været sjovt i så 
mange år. 
 
Jeg slipper ikke helt FGF, da jeg fortsætter som suppleant i Furesø Idrætsråd og som medlem af 
Folkeoplysningsudvalget i Furesø Kommune i hvert fald de næste 2 år. Derudover fortsætter jeg også 
som instruktør på et af foreningens voksenhold samt det omtalte ryghold. 
 
Officielt er jeg jo så ude af bestyrelsen nu, men indtil den nye sæson er klar og i gang, vil der være 
overdragelse og videndeling med den nye formand og resten af bestyrelsen. 
 
Ift. vores medlemmer og nogen af vores instruktører siger jeg farvel til vores forårsopvisning søndag 
den 17. april kl. 12.00.  
 
 
Rigtig god arbejdslyst til den nye bestyrelse. 
 
Dorthe 
 


