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FORSLAG 7. A

Datoændring for indkomne forslag

Bilag 7.A

Forslag til vedtægtsændringer

Emne:

Datoændring for indkomne forslag

Forslagsstillere:

Bestyrelsen

Gældende fra:

Repræsentantskabsmøde 2018

Baggrund
Der er flere forskellige datoer, som de folkevalgte skal forholde sig til og overholde i forbindelse med
afholdelse af repræsentantskabsmødet. Det ønskes at mindske disse og lave sammenfald, så flere ting
sker med samme deadline.

Forslaget:
Frist for indsendelse af indkomne forslag, ændres fra 1. september til 15. september

Praktiske konsekvenser:
•

Antallet af datoer i forbindelse med afholdelses af repræsentantskabsmødet ensrettes, og gør
det lettere af huske, overholde og administrere

•

Vedtægtsformulering § 15 pkt. 8

•

Forslaget træder i kraft med øjeblikkelig virkning

1
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Bilag 7.A

hænde senest den 1. september.

repræsentant

skabsmøde

Stk. 8. skal være GymDanmarks forbundskontor i

§ 15 Ordinært

Gældende vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer

hænde senest den 15. september.

Stk. 8. skal være GymDanmarks forbundskontor i

Foreslåede ændringer

Kommentarer og forslag til

Dato ændres i stk. 8.

formuleringer

2
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FORSLAG 7. B

Tumbling som selvstændigt udvalg

Bilag 7.B

Forslag til vedtægtsændringer

Emne:

Tumbling som selvstændigt udvalg

Forslagsstillere:

Bestyrelsen

Gældende fra:

Repræsentantskabsmøde 2018

Baggrund
Tumbling ad hoc-gruppen har nu været projektgruppe i 3 år, og der skal tages stilling til deres
fremtidige indplacering i GymDanmark.

Forslag
Udvalget for Tumbling bliver et selvstændigt aktivitetsudvalg.

Praktiske eller økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser, aktivitetsbudgettet ligger i eksisterende budget



Nyt punkt på dagsorden, på repræsentantskabsmøde 2018 (pkt. h). Fire kandidater med flest
stemmer, vælges for en to-årig periode i 2018. De næste fire, vælges for en 1-årige periode i
2018. Herefter vælges medlemmerne som øvrige aktivitetsudvalg.



Benævnes i forkortelse herefter UTU. Trampolin benævnes herefter UTR



Forslaget træder i kraft med øjeblikkelig virkning



Redaktionel ændring af vedtægter i punktform benævnelse

1
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Bilag 7.B

b) Rytmisk gymnastik (URG)
c) Trampolin (UTR)
d) Sports Acrobatik (SAU)
e) TeamGym (UTG)
f) Rope Skipping (RSU)
g) Tumbling (UTU)

b) Rytmisk gymnastik (URG)

c) Trampolin og Tumbling (UTT)

d) TeamGym (UTG)

e) Sports Acrobatik (SAU)

f) Rope Skipping (RSU)

g) Gymnastik for Alle (GfA)

har til opgave:
At have det overordnede ansvar for alle aktiviteter
på alle niveauer inden for den eller de discipliner, de
dækker, såvel regionalt, nationalt som
internationalt.
At udbyde danske mesterskaber og
forbundsmesterskaber
At udbyde mesterskaber regionalt baseret på det
geografiske medlemspotentiale
At uddanne, godkende og udpege dommere, og

har til opgave:

At have det overordnede ansvar for alle aktiviteter

på alle niveauer inden for den eller de discipliner,

de dækker, såvel regionalt, nationalt som

internationalt.

At udbyde danske mesterskaber og

forbundsmesterskaber

At udbyde mesterskaber regionalt baseret på det

geografiske medlemspotentiale

At uddanne, godkende og udpege dommere, og

Aktivitets-

udvalgene

Stk. 2. Aktivitetsudvalgene nævnt i stk. 1, litra a)-g)

Stk. 2. Aktivitetsudvalgene nævnt i stk. 1, litra a)-f)

§ 11

h) Gymnastik for Alle (GfA)

a) Idrætsgymnastik (UIG)

i 8 aktivitetsudvalg:

Stk. 1. GymDanmarks sportslige aktiviteter er samlet

Foreslåede ændringer

a) Idrætsgymnastik (UIG)

samlet i 7 aktivitetsudvalg:

Aktivitets-

udvalgene

Stk. 1. GymDanmarks sportslige aktiviteter er

§ 11

Gældende vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer

Kommentarer og forslag til

til h)

Gymnastik for alle (GfA) ændrer litra

tages ud af navnet

UTT ænder navn til UTR, og tumbling

g) Tumbling (UTU) tilføjes

7 aktivitetsudvalg ændres til 8,

Litra f) ændret til g)

-

-

-

-

Stk. 1:

formuleringer

2
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skabsmøde

repræsentant

Ordinært

§ 15

Bilag 7.B

afholdelsen af konkurrencer.
Aktivitetsudvalgene nævnt i stk. 1 litra a)-g) kan
indgå samarbejdsaftaler med medlemmer som
entreprenører for gennemførelse af konkurrencer
og mesterskaber på alle niveauer såvel regionalt
som nationalt

afholdelsen af konkurrencer.

Aktivitetsudvalgene nævnt i stk. 1 litra a)-f)) kan

indgå samarbejdsaftaler med medlemmer som

entreprenører for gennemførelse af konkurrencer

og mesterskaber på alle niveauer såvel regionalt

som nationalt

(RSU), vælges for 2 år i ulige år

g) Formand for Udvalget for Rope Skipping

Tumbling (UTT), som vælges for 2 år i ulige år

f) Formand for Udvalget for Trampolin og

som vælges for 2 år i ulige år

e) Formand for Udvalget for TeamGym (UTG),

(SAU), som vælges for 2 år i lige år

d) Formand for Udvalget for Sports Acrobatik

vælges for 2 år i lige år

c) Formand for Gymnastik for Alle (GfA), som

(URG), som vælges for 2 år i lige år

b) Formand for Udvalget for Rytmisk gymnastik

(UIG), som vælges for 2 år i lige år

a) Formand for Udvalget for Idrætsgymnastik

vælges for 2 år i ulige år

h) Formand for Udvalget for Tumbling (UTU),

vælges for 2 år i ulige år

g) Formand for Udvalget for Rope Skipping (RSU),

som vælges for 2 år i ulige år

f) Formand for Udvalget for Trampolin (UTR),

som vælges for 2 år i ulige år

e) Formand for Udvalget for TeamGym (UTG),

(SAU), som vælges for 2 år i lige år

d) Formand for Udvalget for Sports Acrobatik

vælges for 2 år i lige år

c) Formand for Gymnastik for Alle (GfA), som

(URG), som vælges for 2 år i lige år

b) Formand for Udvalget for Rytmisk gymnastik

(UIG), som vælges for 2 år i lige år

a) Formand for Udvalget for Idrætsgymnastik

Stk. 6., 9) Valg af udvalgsformænd (Jf § 11)

internationale tekniske reglementer til brug for

internationale tekniske reglementer til brug for

Stk. 6., 9) Valg af udvalgsformænd (Jf § 11)

At udarbejde nationale og/eller formidle de

At udarbejde nationale og/eller formidle de

Forslag til vedtægtsændringer

Tumbling (UTU)

h) Formand for Udvalget for

Stk. 6.,9) Valg af udvalgsformænd (Jf § 11)

Litra f) ændret til g)

3

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018
GYMDANMARK

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2018
GYMDANMARK

FORSLAG 7. C

ForeningsFitness benævnelse i vedtægterne

Bilag 7.C

Forslag til vedtægtsændringer

Emne:

ForeningsFitness benævnelse i vedtægterne

Forslagsstillere:

Bestyrelsen

Gældende fra:

Repræsentantskabsmøde 2018

Baggrund for forslaget:
ForeningsFitness blev nedlagt i forbindelse med etableringen af Bevæg Dig For Livet – Fitness (den
fælles fitnessafdeling med DGI). Derfor er det ikke længere en medlemsskabstype i GymDanmark.

Forslag
Benævnelsen ”ForeningsFitness” fjernes fra GymDanmarks vedtægter

Praktiske konsekvenser


Vedtægtsformulering under § 5, 14, samt konsekvenstilretninger



Forslaget træder i kraft med øjeblikkelig virkning

1
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a) Bestyrelsens 7 medlemmer
b) 1 repræsentant fra hver af GymDanmarks medlemmer med indtil
200 foreningsmedlemmer
c) 2 repræsentanter fra hver af GymDanmarks medlemmer med op
til 500 foreningsmedlemmer

b) 1 repræsentant fra hver af GymDanmarks

medlemmer med indtil 200 foreningsmedlemmer

c) 2 repræsentanter fra hver af GymDanmarks

medlemmer med op til 500 foreningsmedlemmer

myndighed, består af:

Stk. 1. Repræsentantskabet, der er GymDanmarks højeste

GymDanmark produkter.

a) Bestyrelsens 7 medlemmer

højeste myndighed, består af:

tantskabet

Stk. 1. Repræsentantskabet, der er GymDanmarks

Repræsen-

målrettede GymDanmark produkter.

c) Institutioner, der ønsker at gøre brug af et eller flere

ForeningsFitness (DIF).

b) Foreninger, der ansøger/har ansøgt om

b) Institutioner, der ønsker at gøre brug af et eller flere målrettede

som egnede for normal foreningsdannelse,

kan betragtes som egnede for normal

foreningsdannelse,

a) Institutioner og grupperinger, der ikke umiddelbart kan betragtes

som associerede medlemmer:

a) Institutioner og grupperinger, der ikke umiddelbart

Stk. 3 GymDanmark kan endvidere efter anmodning optage følgende

optage følgende som associerede medlemmer:

Foreslåede ændringer

Stk. 3 GymDanmark kan endvidere efter anmodning

Gældende vedtægter

§ 14

Optagelse

§5

Bilag 7.C

Forslag til vedtægtsændringer

f) Udgår

c) bliver til b)

formuleringer

forslag til

Kommentarer og

2
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Bilag 7.C

over 500 foreningsmedlemmer
e) 1 repræsentant fra hvert medlem, der er efterskole eller højskole.

medlemmer med over 500 foreningsmedlemmer

e) 1 repræsentant fra hvert medlem, der er efterskole

ForeningsFitness

f) 1 repræsentant fra medlemmer med

eller højskole.

d) 3 repræsentanter fra hver af GymDanmarks medlemmer med

d) 3 repræsentanter fra hver af GymDanmarks

Forslag til vedtægtsændringer

Konsekvenstilretning

punkter

efterfølgende

af henvisninger og

3
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FORSLAG 7. D

Folkevalgte og bestyrelsesmedlemmers stemmeret

Bilag 7.D

Forslag til vedtægtsændringer

Emne:

Folkevalgte og bestyrelsesmedlemmers stemmeret

Forslagsstillere:

Bestyrelsen

Gældende fra:

Repræsentantskabsmøde 2019

Baggrund
Med ønske om, at skabe en organisation med medlemmerne (foreningerne) i centrum, vil bestyrelsen
med dette forslag sikre en tydelig skelnen mellem at være folkevalgt i GymDanmark eller være
foreningsrepræsentant på repræsentantskabsmøder.
Bestyrelsen ønsker derfor ikke, at folkevalgte i GymDanmark skal have stemmeret ved GymDanmarks
repræsentantskabsmøde. I forlængelse heraf en tydeliggørelse af, at man som folkevalgt i
GymDanmark også er denne rolle man deltager i på repræsentantskabsmødet.
Forslaget lægger sig inden for det ’Good Governance Princip’ som DIF anbefaler, og som ligger i vores
strategi.

Forslag
Vedtægtsændringer:


§14 stk. 2
Fra: Alle GymDanmarks bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter har en stemme hver
Til: Det er alene repræsentanter som defineret i stk. 1 b) – e), der har stemmeret.



§14 stk. 5
Fra: Direktøren og Ordensudvalget deltager i repræsentantskabsmøderne, dog uden
stemmeret.
Til: Direktøren og folkevalgte deltager i repræsentantskabsmøderne, dog uden stemmeret.



§14 (nyt) stk. 6
Stk. 6 Folkevalgte i GymDanmark deltager alene for den enhed de er valgt til, og kan ikke
deltage som repræsentant for en medlemsforening.

1
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Bilag 7.D

bestyrelsesmedlemmer og

repræsentanter har en stemme hver

Stk. 5 Direktøren og Ordensudvalget
deltager i repræsentantskabsmøderne,
dog uden stemmeret.

Repræsentant-

skabet

§14

Stk. 6 Folkevalgte i GymDanmark deltager alene for den enhed
de er valgt til, og kan ikke deltage som repræsentant for en
forening.

Repræsentant-

skabet

Stk. 5 Direktøren og folkevalgte deltager i
repræsentantskabsmøderne, dog uden stemmeret.

der har stemmeret.

Stk. 2 Det er alene repræsentanter som defineret i stk. 1 b) – e),

Foreslåede ændringer

§14

skabet

Repræsentant-

Stk. 2. Alle GymDanmarks

§ 14

Gældende vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer

Nyt afsnit tilføjes

tilføjes

Ordensudvalget slettes, folkevalgte

Bestyrelsesmedlemmer slettes

formuleringer

Kommentarer og forslag til

2
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