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Mødedato: 11. marts 2019  

Sted: Springcenteret i Aarhus, Hvidkildevej 11. 

 

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Torben Kjeldsen (TOT), Josefine Jørgensen 

(JOJ), Morten Rasmussen (MRA), Erik Juhl Mogensen (EJM) + Ditte Okholm-Naut (DON), Pia 

Jensen (Økonomi Forbundskontoret) 

Afbud:  Jens Hornemann 

Referat: Anette Jentzsch (AJE) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Ingen kommentarer 

 

2. Godkendelse af referat  

Godkendt 

 

Enighed om, at bestyrelsens mulighed for at kommentere på referater skal ske jf. otte-dages 

reglen for bemærkninger, således det hurtigst muligt kan sendes til udvalgsformændene. 

Kommenteres der yderligere efter de første 8 dage efter udsendelsestidspunktet, vil referatet 

blive behandlet ved næste bestyrelsesmøde. Reglen om at referatet først offentliggøres på 

gymdanmark.dk efter næste møde, fastholdes.  

 

3. Møder i 2019  

Forslag om ændring af datoer til bestyrelsens årshjul 

- Mødet den 4. maj ønskes flyttet, alternativt at der afholdelse af ekstra møde.  

- Drøftelse af om sommerseminaret – og øvrige møder - kan afholdes samtidig med andre 

gymnastik-arrangementer i fremtiden. Dette drøftes og besluttes endeligt, når næste årshjul 

fastlægges i juni. 

- Mødet den 27. august, flyttes.  

 

4. Ny projektperiode i Bevæg Dig for Livet  

Projektperioden for BDFL – Fitness udløber i sommeren 2019, og der skal udarbejdes en ny 

aftale mellem DGI, DIF og GymDanmark.  

Der arbejdes på en visionsaftale, som vil blive fremlagt for bestyrelsen, når den er klar. 

 

5. Økonomi  

Årsregnskab 2018  

Bestyrelsen behandler første udkast til årsregnskabet 2018, der udviser et overskud på knapt 

1,9. mio. Afvigeforklaringerne blev gennemgået, og feedback til ledelsesberetningen blev givet. 
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a. Bilag 5.a Afvigeforklaringer  

Kommentarer: 

TOT: Spørger til IT. Der er afsat penge til IT-systemer, som ikke er taget i brug.  

PIJ: Man må kun afskrive forholdsmæssigt. 

 

b. Bilag 5.b Resultat- og afvigelser 2018 TAL 

c. Bilag 5.c Årsregnskab 2018 

d. Bilag 5.d Ledelsesberetning til årsrapport 2018 

6. Resultatdisponering Bilag – indstilling (Beslutning)  

Bestyrelsen beslutter, proceduren for, hvordan der foretages resultatdisponering af 

årsresultatet fra 2018. 

 

Bestyrelsen besluttede følgende resultatdisponering af årsresultatet fra 2018: 

• Aktivitetsudvalg: 700.000,- 

• Hensættelse til International dommeruddannelse: 200.000,- 

• Øvrige strategiske initiativer: 700.000,- 

• Til fri egenkapital: 281.667,- 

 

7. Ny regnskabsopstilling  

Bilag – udkast til opstilling + oplæg til drøftelse (Præsentation og drøftelse)  

Gennemgang af forslag til ny opstilling af regnskab og budgetter. Forslaget er en opdeling i 

bruttotal (adskillelse af indtægter og udgifter), samt en tydeligere adskillelse af drift og strategi.  

 

Drøftelse om hvorvidt den nye opstilling løser de udfordringer og kritikpunkter, der tidligere har 

været fremsat. 

 

Opstillingen er blandt andet udarbejdet under hensyntagen til tidligere kritikpunkter, samt 

været fremvist de økonomiansvarlige i enkelte aktiviteter. 

 

Beslutninger: 

Regnskabsopstilling besluttet, med følgende tilføjelser til detailopstilling: 

Entréindtægter tilføjes, opsplitning på licenser og aktiviteter i noteniveau. Løbende justering 

herfra. 

 

8. Budgetproces 2020  

Bestyrelsen gennemgik detailplanen for den nye budgetproces med pitch-møder med udvalg i 

stedet for klassiske ”uge 15-møder”. Sammenhængen med ny regnskabsopstilling og 

budgetproces drøftet, herunder fokus på at hjælpe udvalgene med den strategiske tænkning.  

 

Bestyrelsen godkendte skabelon til strategioplæg. Sendes til udvalgene sammen med besked 

om hjælp i bestyrelse og på forbundskontor i forhold til sparring. 
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Strategisk fokuspunkt 

9. DIF-årsmøde 2019 

a. Høringssvar 

b. Opstilling af kandidater  

 

Bestyrelsen drøftede DIF’s årsmøde 2019, herunder det indsendte høringssvar til de forslag der er 

stillet af DIF’s bestyrelsen, opstilling af kandidater til DIF’s bestyrelse (bestyrelsen opstiller ikke længere 

egne kandidater), og GymDanmarks deltagelse på selve mødet 4. maj. 

 

a. Opstilling af kandidater  

GymDanmark bakker op om Flemming Knudsen, som genopstiller.  

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer deltager i DIFs årsmøde: Anders, Erik, Jens og Morten. GymDanmark 

har 5 pladser, den sidste plads kan gives til en udvalgsformand. 

 

Afrapportering og orientering   

10. Politisk organisering – opsamling på temamøde 30.januar  

Specialeteamet arbejder på højtryk og forventer levering af resultat i juni 

 

11. Drift og strategi  

Bestyrelsen tilkendegav formen, giver godt overblik/indsigt. 

Dette følges op på et senere møde. 

 

12. Politisk orientering 

FIGs præsident kommer på besøg til DM i TeamGym til sommer 

 

13. Kontaktpersonordning  

Bestyrelsen orienteres om aktuel status inden for ovenstående områder. 

 

Evt.  

 

• Opdatering af økonomiske og administrative retningslinjer. Kilometerpenge udbetales ikke 

til firmabil (jf. skats regler). Registreringsnr. på bilen skal fremover noteres på afrejsebilag.  

Bestyrelsen stadfæster princippet om, at GymDanmark kun udbetaler udlæg, hvor der reelt 

har været en udgift. 


