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Mødedato:  Søndag 30 juni 9.00 til 16.00 

Mødenavn: Udvalgsmøde   

Sted: Hotel Plaza Østre Stationsvej 24 Odense 

Referant: Poul 

Afmelding: Ingen 

 Dagsorden Beslutning Ansvar 

1 Godkendelse af ref. 
Nr 5 Viby 

Referat godkendt Alle 

2 Oplevelser siden 

sidst 

Incl. DM2 

Daniel: Er ikke mere en del af AGA`s 
lederteam og er derved ikke medlem af 

nogen forening. 
Søren: Nye regler for budget og regnskab fra 
GymDanmark  

Karina: Har fundet en samarbejdspartner. En 
forening som er på vej. Sjippernes oplæg ( 

sendes til Karina) 
Natascha: Kom direkte fra dommerkomite 
møde med Karina og Maja. 

Kamine: Træner kursus 1 og 
inspirationskursus  er på vej. 

Finn: Holland en meget positiv oplevelse, Det 
samme med Tivoli. 
Anders:Budget for konkurrencerne hænger 

sammen. 
Poul: Sommerseminar (Daniel og jeg). 

Elitekordinerings chef for alle gymnastik arter 
i GymDanmark 
Forøgelse af vores tilskud til den store kasse 

med 5000,- kr 
 

 

Alle 

3 Økonomi 

Ny struktur 

Budget 2020 

Søren gennemgik budget/regnskabs ark  

Vi skal starte op med at kigge på budget 
2021 nu. 

Budget 2020 er et kopi af budget 2019 idet 
der ikke var overskud til at ændre det. 
Udvalget er utilfreds med at vi skal bære flere 

penge til den store kasse, og der ønskes en 
begrundelse. 

Alle udgifter til udvalgsmedlemmer kører over 
”Politik” også hvis det er i forbindelse med 
kurser og konkurrencer. GymDanmark 

udgiftbilag skal bruges. 
Det er meget vigtigt at udgiftbilag sendes til 

økonomiansvarlig umidelbart efter et 

Søren 
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arrangement. 

Der var ikke helt enighed om tidspunket for 
indlevering af regnskab efter et arrangement 
Søren vil tage kontakt til kontor. 

Søren er på valg og ønsker ikke genvalg. Alle 
må derfor gerne kigge på en ny kandidat til 

udvalget. Vi skal også finde en ny 
økonomiansvarlig. 
 

4 Talent & Elite 

Oplæg  

Finn`s udmeldning om at han ikke ønskede 
genvalg til årsmødet resulterede i, at jeg 

satte Kamine til at komme med et oplæg til 
et kursus- forløb for vores bedste acrobater 

og deres trænere, idet der ikke umiddelbart 
var personer til ville overtage Finn`s arbejde 
med talenterne. 

Kamine har lavet et meget fint stykke 
arbejde. (Bilag 1) 

Finn har imidlertid fortrudt og ønsker at 
fortsætte sit arbejde i udvalget og samtidig 
varetage arbejdet med talenterne. Finn har 

udarbejdet et arbejdsdokument (Bilag 2 ) 
Talentholdet skal være vores ambassadører i 

Danmark, og ved stævner og konkurrencer i 
udlandet. De og deres trænere skal opfører 
sig herefter. 

Alle i udvalget skal hjælpe med kontakter, 
som kan medfører til opvisninger og andet 

der kan give ekstra penge til holdet. 
Tid, sted og økonomi for samlinger skal på 
plads så hurtigt som muligt. 

Trænere til talentholdsgymnaster skal deltage 

i de kurser, der bliver udbudt sammen med 

talentsamlinger. 

Kurser skal sættes rigtig op i GymDanmark 

så kursister kan få tilskud i foreningerne. 

 

Finn 

 

5 Dommere / Regler 

Oplæg 

Nyt tøj 

 
Dele af dommerkomiteen har holdt møde. 

Der har været vendt rigtig mange ting og jeg 
håber at få de fleste med i dette referat. 
1/ Age gruppe er blevet oversat, og det 

forventes at være klar til august 2019 
2/ Det nationale reglement DK1 er blevet 

renset for momenter, som ikke bruges, og 
mere relevante momenter indsat, så der er 

Natascha 
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en rød tråd op til DK3. Dette gælder også 

individuelle momenter.  
3/ Mix og mens par stiller op i samme række. 
Dette indtil der er nok par, til at danne egen 

række, Dette gælder både DK1 og DK3 
4/ I DK1 mix par bliver det tilladt at bytte 

om, så pigen er bund. 
5/ Der vil blive udsendt nyhedsbrev, hvor alle 
ændringer, vil blive offentliggjort, mere 

detaljeret. (Natascha) 
6/ Reglement for AcroCup skal gennemgås og 

ændres.(Dommerkomite) 
7/ Reglement for Pyramider skal gennemgås 
og ændres.  

8/ Vi fik en lang snak om 
dommerbetaling/transport  

Der vil blive udarbejdet et skema, hvor alle 
dommers reelle transportudgifter, vil blive 
listet op. Ud fra det, kan vi måske få lavet et 

realistisk budget over dommerudgifter. 
9/ Måtte størrelse  ved dobbelt rotationer skal 

fastsættes med mål og samtidig skal det 
indskærpes hvordan den kan ligge i forhold til 
kantlinjer. 

10/ Det er blevet bestemt at det er udvalget 
som uddeler præmier, og det er stævne 

speaker som oplæser resultater. 
11/ Ved dommer kursus skal bedømmelsen af 
for lidt eller for meget makeup ensrettet så 

alle overdommerne har samme holdning. 
12/ Det blev bestemt at alle dommere skal 

bedømmes ved en ”test”  
13/ Der skal udtages specielle reference-

dommere, som udtages af vores faste 
dommere. De skal sidde, som hjælpere for 
overdommerne. 

14/ Dommere og udvalg skal have nye 
skjorter med det nye GymDanmark logo. Poul 

undersøger priser størrelser m.m  
 

6 Events 

Konkurrencer 2020 

Oplæg til 2021 

Anders havde et nyt oplæg med i forhold til 
en ændret konkurrence struktur i Danmark 
(Bilag 3) Anders gennemgik sit forslag og der 

blev en livlig debat. 
Vi fandt i fællesskab en løsning, som allerede 

bliver iværksat i konkurrenceåret 2020. 
SM ,JM og Maj mesterskab (det gamle DM1) 
bliver alle færdige stævner med en vinder. 

For at kunne deltage ved DM skal man mindst 

Anders 
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have været i konkurrence ved 2 af de 3 

stævner. Vi sætter gebyret op til 180 kr per 
stævne, så skulle økonomien også være på 
plads. 

Vi flytter ikke de fastsatte konkurrence 
weekender i 2020, men i 2021 vil SM og JM 

ligge på 2 forskellige weekender. 
På langt sigt skulle vi gerne have et 
selvstændigt FM, så vi på den måde fik en 

konkurrence mere.  
Maja,Karina og Poul prøver sammen at 

udforme en meget detaljeret Hvidbog til 
brug for alle der skal have et Acrostævne. 
Der mangler værter til AcroCup på Sjælland 

 
 

 

7 Kursus 

Samlinger talent og 

trænerer 

Gymtræner 1 midt i September og Gym 

inspiration i Sorø er på plads spændende 

hvor mange der vil deltage. 

Kursus i dobbelt saltoer vil vi i første omgang 

lægge sammen med talent samlinger, som et 

speciel kursus med evt. prøve. 

Kamine 

8 Eventuelt Maja vil i første omgang få ansvaret for at 

konkurrence informationer bliver lagt op i 

GymDanmark. 

Acro udvalget er en del af GymDanmark og vi 

går derfor foran på alle måder. Det vil jeg 

gerne bede jer om at tænke på, når i 

arbejder i det regi. 

Spørgeskema. Besvarelser sat op i skema 

(Bilag 4)  

Alle 

9 Næste møde 

Års hjul  

Søndag d. 1 september Slagelse eller Korsør 

Kalender (Bilag 5) 

Alle 

 


