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Bestyrelsens beretning 2020  
Corona  
Det behøves næsten ikke nævnes, men vi kommer ikke udenom at 2020 blev et år domineret at Corona 
(covid-19). Alt ODKs aktivitet blev berørt og midlertidig lukket ned, træning, opvisning, sociale 
arrangementer, bestyrelsens arbejde, samarbejder i DGI osv.  

Der er blevet brugt mange liter håndsprit og sæbe til rengøring af redskaber. Vi er meget stolte over at vi 
(instruktører og medlemmer) har gjort så stort et stykke arbejde at de 4 covid-19 tilfælde, som uvidende 
om at de var smitte kom til træning, ikke smittede andre. Det er et bevis på at alle har taget opgaven 
alvorligt.  

Corona betød at meget har måtte planlægges om i løbet af sæsonen. Holdene er blevet gjort mindre, og 
nogle er delt op, senere blev det til online træning. Det virkede ok for særligt voksenholdene, men på f.eks. 
forældrebarn holdene var det meget svært at lave onlinetræning. Bestyrelsen besluttede, at det måtte 
være instruktøren på holdet der vurderede om onlinetræning var relevant. Det var således en opfordring til 
at træning online men ikke krav. 

Desværre måtte opvisningen aflyses, selv om vi forsøgte med at skubbe dato og omarrangere dagen. Det 
gik også udover halloweenhop eller julefesten, som også begge blev aflyst. 

På den økonomiske side blev deltagerantallet på nogle hold sat ned i forhold til 2019, og der har været en 
del afledte omkostning. ODK har fået noget støtte fra DGI til at dække dette. Det er i omegnen af 60% af 
det vi har søgt, og derfor ikke en fuldstændig kompensation.  

Corona giver også i 2021 betydelige problemer. 

Gymnastikken 
ODK og ODK NORD havde i 2020/2021 72 Hold. Det er rigtigt mange hold, og det har været med til at 
fastholde vores samlede medlemstal.  

Vi har mange rytmehold, både nye og gamle. Der er relativ stor spredning aldersmæssigt, men især de unge 
seniorer og ”alm.” seniorer har mange medlemmer på rytmehold. Det har muligvis noget med 
landsstævnet at gøre, og det er jo udsat til 2022, så mon ikke interessen kan fastholdes.  

ODK og ODK Nord har forsat mange børnehold. Nogle hold er lidt vanskelige at besætte, og det er særligt 
drengene, mens vi aldrig kommer til at oprette nok hold til piger mellem 6 og 10 år.  

ODK har i 2020 været værtforening for DGIs landsdelshold Minirep og junior. Dette samarbejde med DGI er 
med til at placere ODK som en stærk og stabil samarbejdspartner i idrætslivet i København og på 
Frederiksberg. 

ODK og ODK Nord har to konkurrencehold – Rope skipping (Sjipning) og Sports acro. Begge hold udmærker 
sig ved at de er tæt ved eneste tilbud af denne type i de to hovedstadskommuner. Resultatmæssig har 2020 
ikke rigtigt levet op til, det vi ellers har været forvent med, men Rope Skipping tog dog en 
disciplinbroncemedalje i speed singelrope for hold i Sjællandsmesterskaberne i starten af 2020 inden 
corona.  
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Af nye initiativer har vi gennemført Sommercamp og åbne onsdage i august, begge med stor succes. ODK 
Sommercamp blev gennemført i samarbejde og på initiativ fra DGI og det gav rigtigt god gymnastik, omtale 
og glæde blandt de ca. 30 deltagere mellem 6-10 år.  Sommercampen blev afsluttet med opvisning på vejen 
foran Hermeshallen. 

Åbne Onsdage i August var ment som en reklame kampagne over for medlemmerne, og det var også en 
succes, både for at vise medlemmerne breden i de muligheder foreningen har og for at holdene kom godt i 
gang igen efter den 1. Corona pause.  

Medlemmer og instruktører 
I de to foreninger er vi lige nu (Apr. 2021) 1345 enkelt medlemmer og instruktører. Derudover er der mere 
end 200 på ventelisterne. Så der kunne godt oprettes flere hold. Det er dog ikke muligt, og det skyldes 
altovervejende manglen på instruktører, og til dels faciliteter. I forhold til faciliteter, så har vi adgang til 
mange skolegymnastiksalen, men kun meget få egentligt gymnastikfaciliteter, og ingen rigtigt gode i form 
af moderne springcentre og rytmesalen.  

Udvikling af organiseringen og økonomi 
2020 har budt på en tredobbelt udfordring for bestyrelsen. Der blev fr første gang i ODKs historien ansat en 
fuldtidsmedarbejder i form af en Udviklings- kommunikations- og administrativ medarbejder, Der kom ny 
og relativ uerfaren formand og foreningerne generede tilsammen et historisk stort underskud i 2019. Disse 
tre ting har været styrende for bestyrelsens arbejde i 2020. 

Bestyrelsen har brugt mange kræfter på at udvikle rollefordeling mellem bestyrelsen og medarbejder, og 
det førte til at medarbejderens opgaver sidst på efteråret blev defineret som primært administrativ med 
kontaktrolle til medlemmer og instruktører.  

Der er løbende blevet forsøgt at lave estimater for årsresultatet, men det har været vanskeligt på grund af 
hensættelser og holdkonti, men det generelle billede er at foreningens produktion balancere med 
indtægter dvs. at kontingent dækker instruktørudgifter, mens at alt omkring gymnastikken, herunder 
medarbejder, bestyrelse, arrangementer dækkes af tilskud, og kun delvist. Det er vi ved at rette op på, men 
det er vanskeligt at kræve mange flere penge i kontingent i en coronatid. Derfor ser vi også på andre 
indtægtsmuligheder mens holder udgifterne i skak.  

Formanden er ved at finde sin plads, men det er betydeligt mere krævende end det burde være på grund af 
uklare aftaler og komplicerede samarbejdsrelationer mm. Her er det forventningen af vores medarbejder 
kan forenkle mange arbejdsgange. 

2021 indtil nu 
Vi er i gang med 2021 og selv om det ikke er en del af den egentlige beretning giver de første måneder af 
2021 dog et indblik i hvor ODK og ODK Nord er på vej hen. Desværre fortsætter coronaudfordringerne, og 
de er ikke blevet mindre. 

Det har været meget vanskeligt at komme i gang med planlægningen af den nye sæson, da Corona hele 
tiden kræver, at vi laver om på vores nuværende sæson. Bl.a. har vi besluttet at sæsonen er forlænget til 
juni for langt de fleste hold. 

Lise Ravnkilde har valgt at stoppe, men vi har netop ansat Malene Egekjær i stedet. Vi har således forsat en 
fuldtidsmedarbejder i ODK, som dog nu er fokuseret på Administration. 
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