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Mødedato:  3 marts 2019 

Mødenavn: Udvalgsmøde 

Sted: Antvorsovhallen Sejerøvej 1, 4200 Slagelse   kl.10.00   

Afbud: Finn, Maja, Kamine 

Referant: Poul 

 

 Dagsorden Beslutning Ansvar 

1 GymDanmark Møde på kontoret 

Den 23 januar holdt jeg møde med 
Ditte,Carsten,Anette og Tenna på kontoret, 
der blev gennemgået arbejdsgange og hvem 

der gør hvad, hvilken muligheder vi har for at 
ændre regnskab og hvilken hjælp vi kan 

forvente. Vi skal have kontoret, meget mere 
på bane, og blive bedre til at fremføre vores 
ønsker. 

  
Seminar 30 Januar 

Seminar for Foreningsleder,udvalgsformænd 
og styregruppe ang.: GymDanmarks fremtid 
Det var meget spændende med mange gode 

input som også kan bruges i udvalget. 
Spørgsmål.:Hvorfor er du frivillig.?? 

Vi skal prøve at få Carsten og de konsulenter 

der har med os at gøre samt Erik Mortensen 

fra styregruppen med til et møde. 

Overordnet vil man fra styregruppen kigge 

meget på vores fremtidsplaner, hvad vil vi, 

hvad kan vi og hvad er vores mål. Det vil 

være et punkt, vi skal gå og tænke over alle 

sammen. 

 

Poul 

1 Organisation i 

udvalget 

Kommentar og evt. ændringer 
Systemet med rappotering i stedet for 

møder.? 
Ny organisationsplan Bilag. 

  
Rapportering  ser ud til at virke. Alle bliver 

Alle 
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orienteret om hvad der sker, der er kun en 

måned mellem møde eller rapport, så vi har 
muligheden for at træde til, hvis noget er ved 

at skride og samtidig kan vi alle glæde os når 
noget går godt. Det er vigtigt at alle er ærlig.  
 

 

2 Kalender og møder ( udvalgsmøde ved stævner ) indarbejdes i 

stævneprogram 
Hvordan og hvornår kan vi passe 2-3 timer 

ind i programmet 
 

Vores næste møde er ved SM/FM og JM 
Vi tager mødet efter stævnet, jeg vil være 
den gennemgåen figur, det bliver samme 

dagsorden bare over 2 dage, med forskellige 
deltagere. 

 
DM 1 Vejlby møde og spisning efter 
dommermøde lørdag aften. 

 
 

Alle 

3 Økonom Status 1 Marts 
Ny opsætning af økonomi skema 

Budget seminar 
Budget lægning og økonomisk retningslinjer 
for underudvalg  ( Oplæg ) 

 
Budget for DM1  ( Oplæg ) 

Budget for DM2  ( Oplæg ) 
 
Status for arrangementer der er afviklet 

Status for kommende arrangementer.  
 

Deling af økonomi ansvarlig. 
 
Søren gennemgik regnskab for 18 og budget 

for 19. 
Regnskabet skal over tid bygges op som 

vores organisation, og det arbejde er gået i 
gang. 
Vi skal i dette regnskabsår aflever 25.000,- 

kr til fælleskassen. 
Dommerkursus og træner seminar giver et 

fint overskud. 
Landsdelskonkurrencerne giver overskud, 
Mens DM giver underskud 

Skal vi lave om på deltagerbebyret så 
Landsdelstævner koster lidt mindre og DM 

Søren/Poul 
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lidt mere.? 

Det sidste af vores gæld skulle gerne blive 
betalt i år. 

Søren laver en oversigt over hvor meget der 
kan betales i honora, til de forskellige 
arrangementer.Det gælder for udvalg, 

overdommer, dommere, kursusholder og 
dommerkomite  

 
Søren`s arbejde gør at han i perioden 1 

oktober til 1 februar ikke er disponibel I den 
periode vil jeg være den ansvarlige for 
økonomien. 

4 Talent & Elite 

 

Stade og udvikling per 1 Marts 
 

Holland .:Rejse, økonomi og ansvarlig  
Weekendtræninger og træner tilmelding 

Forventet udgifter ved opvisninger 
Fremtiden.:  Ansvarlig og trænere.? 
 

Finn.: 
Det meste af gruppen tog til BGI hvor vi var 

inviteret til en workshop med The Freaks. Og 
om 
søndagen blev deres opvisning opført. 

Weekenden efter havde vi samling, hvor alle 
deltog. Da Frank, meldte afbud 14 dage før, 

måtte vi 
tænke hurtigt og det lykkes Jørgen at få 
aftale med Julien fra Belgien, til at være der 

både lørdag 
og søndag. Der udover havde vi Kris med 

skrue og rotations teknik, Marie med 
bevægelse og så 
var vi heldige at få besøg af Sarah fra 

Brasilien. Hun sad sammen med Vibeke og 
Natascha og 

dømte rutiner hele lørdagen. Jørgen, Janni og 
Camilla, gik rundt og observerede hvad der 
foregik 

de forskellig steder og hvordan gymnasterne 
modtog undervisning og kritik. Jeg selv sad i 

samtale med gymnasterne hele dagen. 
Vores indtryk er at de fleste har haft en god 
træning. 

Søndagen bød på kursus, igen med Julien, 
Kris og Sarah. Sarah sad alene og dømte 

rutiner og 
gav mundtlig feedback. Her var det muligt for 

Finn 
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alle at melde en rutine til. 

Der var 56 deltager til vores kursus. 
Hvis det er noget der skal kørers fremover, 

ville det være en god ide, også at få et 
kursus på 
sjællandssiden. Dette var dog også planen, 

men der var ingen ledige weekender på Sorø. 
Men så 

må vi jo finde et andet sted. 
Så det med at have Talentlandsholds 

gymnasterne den ene dag og kursus dagen 
efter, lader til at 
kunne trække både foreninger der har nogle 

på holdet, samt andre foreninger ind til vores 
kursus. 

Angående Holland, her er deltagerprisen med 
overnatning og kost ca. 1800,- pr. person 
Transporten vil nok ende på ca 800,- pr. 

person og så håber vi jo der er et tilskud til 
gymnasterne 

fra vores overskud. 
Jørgens og mine udgifter, skulle gerne kunne 
dækkes af hvad der er i kassen. 

Vi tager Maja og Line med da Janni og 
Camilla ikke kan deltage. Vibeke og Morten 

tager med 
som dommer. Disse 4 bliver tilbudt at få 
dækket deres rejse udgifter. Ellers står de 

selv for kost og 
overnatning. Vi vil forsøge at få fyldt bussen 

op, med forældre og træner. Hvis det ikke 
lykkes, 
tilbyder vi andre at tage med derned. 

 
Navnet på de træninger hvor trænerer kan 

deltage skal være mere præsist. 
Trænerkursus er for trænere er en ting, 
Talentholds træning med trænere er noget 

andet. 
 

Da Finn ikke ønsker at stå i spisen for 
talentholdet mere, så har vi en udfordring 
med at finde en aftager. Dette skal gøres 

snarest, jeg vil gerne, at i kigger jer omkring 
efter en der kan løfte denne opgave. 
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5 Dommere / Regler 

 

 

Acro Companien  Styring og økonomi. Stade 
1 marts 

Der er stadig foreninger som ikke er oprettet 
og i gang 

Regningen for skemaer sendes direkte til 
foreningerne 

 
Dommer udvalgs møde. 
Dommer til konkurrencer, antal 

Overdommer og dommermøder ved stævner 
 

Resultatformidling og diplom skrivning 
PC kyndig skal oplæres af Lars til at klare 
resultat formidlingen, er det en ude fra 

betales han som dommer. 
 

Årets rutine ? 
Dommerkomiteen kommer med et oplæg til 
hvordan man finder årets rutine. 

 
Pyramidekonkurrencer 

Denne konkurrence skal være lige så seriøs 
som de øvrige konkurrencer, dette gælder 
også det dommerteam som skal dømme, 

dommerteam skal være sat i god tid før 
konkurrencedag 

 
Er der punkter under dommer som kan vare 
tages af event.? 

 
Alt det praktiske i forhold til dommerkursus 

og træner seminar skal varetages af kursus 
 
Der skal tages hul på snakken om age gruppe 

Jeg fornemmer der er en vilje til at gå hele 
vejen nu. Vi skal bare vægte fordele og 

ulemper. Jeg vil forslå at dommerkomiteen 
kommer med en indstilling. 
 

 

Natascha 

6 Program Fortilmelding til konkurrencer  

Opsætning af konkurrence program 
Opsætning af opvarmnings program 

 
Fortilmelding til konkurrencer skal sendes ud 
midt december så vi i staten af det nye år har 

et overblik over hvor mange og i hvilken 

Maja 
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rækker. 

 
Programmet er nu sat op uden navne, og vi 

har start og slut tidspunkter Det er godt. 
 
 

6 Uddannelse 

 

Gym træner 1 og 2.   
Træner kursus på foreningsbasis.? 

Undersøgelse af muligheder og behov i Acro 
foreninger. 

Oplæg fra GymDanmark 
 

Jeg er på nuværende tidspunkt i gang med 
finpudsning og korrektur på gymtræner 1 
acrobatik. Det går stille og roligt fremad og 

skal være færdigt her i løbet af foråret. 
 

GymTræner 2 basis kører for første gang i 
løbet af sæsonen 2018/2019 og de 
disciplinspecifikke uddannelser ligger derfor 

en smule ude i fremtiden. 
 

GymDanmark afholder GymInspiration i 
starten af sæsonen 2019/2020. Jeg har som 
skrevet i rapporten budt ind med to moduler 

fra acros side af: et for erfarne trænere som 
gerne vil lære noget mere om artistisk udtryk 

og hvordan man koreografisk bygger en 
rutine op og et for nye foreninger som genre 
vil starte acro op eller for nye trænere og 

hjælpetrænere. Hvad synes i om dette? Er 
det noget acrotrænerne vil være interesseret 

i?    
 
Er der andre behov for kurser? 

 
Jeg glæder mig til et materiale som kan 

bruges ude i foreninger også selv om man 
ikke lige har været på kursus, men bare er 
lidt nysgerrig 

 
Vi prøver at flytte nogle praktiske opgaver 

over i denne kasse. 
 

Kamine 

7 Events 

- 

Stævnekontrakter .  
Er udsendt 
 

SM JM FM status. 
Der er åbnet op for tilmelding 

Anders 
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Lars Rasmussen/ systemer 
 Lars har lovet at sidde ved SM-JM. Og 2 del 

DM 
Daniel finder en det kan sidde ved 1 del DM 
 

Økonomisk retningslinier for konkurrencer. 
Anders har fået en økonomisk ramme og 

sigte efter 
 

Dommer økonomi og antal 
Dommer komite, finder en løsning for at 
minske antalet af dommere  til DM 

 
Nytænkning ved kommende konkurrencer  

Skal på dagsorden ved et langt møde 
 
GymDanmark banner m.m 

Står hos Lars men vi skal have fat i flere 
popúps og bannere 

 
Pokaler og gravering.? 
Vi betaler regningen fra Skanderborg. 

Herefter er det foreningerne der selv betaler 
alle udgifter til gravering. Det skal sættes ind 

i vores relement. 
 
Konkurrencer 2020. 

SM 4/4  FM-JM 5/4  DM1 2/5  DM2 30-31/5 
 

 

8 Udbredelse Startpakke 

Nye foreninger. 
Tiltag. 
 

Kamine kommentar. 
Jeg har taget en masse forskellige billeder af 

både individuelle momenter og basis 
acromomenter – både balance og tempo. Så 
Karina kan kontakte mig som du Poul har 

skrevet i den samlede rapport og så kan hun 
se om hun ikke kan bruge nogle af disse. Jeg 

synes også at det er fint at der er en lille 
sammenhæng mellem startpakke og 
gymtræner 1.  

 
Jeg har sendt nogle adresser til Karina. 

 
Samarbejde med en Elisa fra Lyngby Torbæk 

Karina 
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Om startpakke 

 
Der skulle ligge nået materiale for Age grup 

inde på FIG som kan bruges 
 
 

9 Acro Cup Kan vi gøre det bedre og på en anden måde.? 
Dommerkomite samler et regelsæt for disse 

konkurrencer og evt strammer lidt op om de 
individuelle momenter. 

 
AcroCup på BGI er en udfordring.? 

Vi skal have fundet foreninger som har en hal 
og mulighed for dommerkursus samtidig, 
Oplæg til AcroCup lørdag i stedet for søndag 

 
 

Alle 

10 Eventuelt 

 

 Alle 

11 Næste møde 

 

6 April i Slagelse  kort møde for alle 

udvalgsmedlemmer som er tilstede. 

7 April Skanderborg kort møde for alle 

udvalgsmedlemmer som er tilstede. 

Dagsorden udsendes i ugen op til stævnerne 

Alle 

 


