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Mødedato: 28. maj 2019 

Sted: Nyborg Fritidscenter, Storebæltsvej 13–15, 5800 Nyborg 

 

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Torben Kjeldsen (TOT), Jens Hornemann (JEH), 

Morten Rasmussen (MRA), Erik Juhl Mogensen (EJM), Josefine Jørgensen (JOJ) + Ditte 

Okholm-Naut (DON) 

Gæster: Pia Jensen (PIJ) – Økonomi, Anne Werner (ANW) – Strategi, Jonas Vestergaard Jensen – Talent 

og elite    

Referat: Anette Jentzsch (AJE) 

 

 

FASTE PUNKTER 

1. Godkendelse af dagsorden  

Ingen kommentarer 

 

2. Godkendelse af referat  

Ingen kommentarer  

Referenten sender godkendt referat til udvalgsformænd otte dage efter bestyrelsen har modtaget 

referat til godkendelse. Ved kommentarer skydes proces otte dage. 

3. Årsregnskab 2018 

Årsregnskab for 2018 og protokollat godkendt og underskrevet af bestyrelsen 

 

4. Økonomisk status – Til orientering (PIJ) 

a. Driftsregnskab 1.jan-1.maj 2019 – årets første 4 måneder 

b. Driftsregnskab 1.jan-1.maj 2018 – samme periode til sammenligning 

Bestyrelsen har fået et udtræk af driften i de første 4 måneder til orientering. Der er en afvigelse på 

ca. 4 mio. mellem den samme periode i for de to år. Dette skyldes, at der er modtaget indbetalinger 

til Gymnaestrada-deltagelse på ca. 3,8 mio. i år.  

 

Bestyrelsen efterspurgte løbende informationer om økonomien i vores to store events EM 2020 og 

VM 2021, herunder generel orientering om hvordan det går. JJE inviteres til bestyrelses-seminar hvor 

orientering gives. Herudover sidder der bestyrelsesmedlemmer i begge styregrupper, som også kan 

bidrage med løbende opfølgning. 

 

a. Ny ferielov 

Indstilling godkendt 
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5. Ny budgetopstilling 2019 – Til orientering 

a. Oversigt over samlet Budget 2019 i ny skabelon 

b. Alle detail-budgetter for 2019 i ny skabelon 

 

Den nye regnskabsopstilling er indarbejdet og alle budgetter er lagt over i ny skabelon. Bestyrelsen 

har fået det samlede budget for 2019 i den nye opstilling, samt alle detailbudgetterne.  

 

Den nye regnskabsopstilling evalueres til næste år hvor bestyrelsen ser på, om der er noget der skal 

justeres, herunder samarbejdet med udvalgene. 2019 er år 0. 

 

STRATEGI OG BUDGET 2020 
Bestyrelsen drøftede indstillinger, der er udarbejdet for de forskellige strategiske områder, og traf 

beslutninger om strategiske mål og det overordnede budgetforslag. 

 

Dialog omkring brug af egenkapitalen/hensættelser contra drift. Hensættelser bruges ved 

engangsbeløb til f.eks. konkret udviklingsprojekt og satsninger.  

 

6. Strategisk budgetlægning 2020 

a. Procesbeskrivelse 

Bestyrelsen drøftede processen, herunder ændringer der skal sikre udvalgene en større 

information om den løbende proces, samt bestyrelsens mulighed for tidligere at komme på 

banen med strategisk indflydelse. Budgetprocessen evalueres i august. 

 

b. Ledelsens indstilling til budget 2020 i ny budgetskabelon 

Beslutning om, at den samlede budgetskabelon fra 2020 skal svare til GymDanmarks 

formelle organisering, dvs. i alt otte udvalg  

 

7. En ansvarlig virksomhedsdrift 

a. Hovedgruppe: Forbundskontoret, vedtaget 

b. HR-initiativer og administration, vedtaget 

c. Økonomiske og administrative retningslinjer  

Bestyrelsen drøftede indstilling til mulighed for øget dommerhonorarer  

 

Indstillinger vedtaget, herunder at: 

i. den nye bestyrelse konfirmerer beslutningen om, at aflønning kun kan ske via en 

skriftlig formel ansættelse, og at frivillige ikke kan indgå ansættelsesaftaler. 

ii. udvalgene/områderne skal følge de fælles Økonomiske- og Administrative 

retningslinjer for omkostningsgodtgørelse og bilagsfrit honorar (f.eks. til dommere). 

De betyder f.eks. at udvalgene ikke kan sætte dommerhonoraret op, uden at de 

øvrige udvalg får samme mulighed. Dermed kan en enkelt justering for et enkelt 

udvalg få stor indflydelse på den samlede udgift. 

Bestyrelsen foretager en grundig revision af Ø&A i juni. 
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8. Gymnastik som træningsform 

a. Aktivering af usynlige foreninger (DIF SPOR 5) Startpakker, samt revitalisering af 

børnekoncepter (Kvalitet i børnegymnastikken og Motorikmaskinen). 

Indstilling vedtaget; GymDanmark fortsætter med aktivering af usynlige foreninger i 

overensstemmelse med den strategiske aftale med DIF, og revitaliserer børnekoncepterne. 

 

b. Fitness i GymDanmark 

i. BDFL-fitness visionsaftale (DIF SPOR 2) 

 

Bestyrelsen ønskede en yderligere uddybning af den strategiske indsats, og vil derfor 

genbesøge dette punkt på næste møde. 

 

Bestyrelsen ønsker at ’claime’ Fitness, men ønsker en konkret politisk business-case 

inden der tages en endelig beslutning på næste møde om personale-ressource til 

indsatsen. 

 

9. Uddannelse 

a. Udvikling af uddannelser (træneruddannelse) (DIF SPOR 3)  

Indstilling vedtaget; GymDanmark fortsætter med udvikling af træneruddannelsen i 

overensstemmelse med den strategiske aftale med DIF. 

 

b. Uddannelse på efterskoler 

Indstillingen vedtaget; Området skal prioriteres højt fra administrationens side, så vores 

uddannelse udbredes på flest mulige efterskoler.  

 

c. GymDanmark inspirations-dag 

Indstilling vedtaget; GymDanmark Inspiration er en dag med fokus på ”Fundamentet” for at 

sikre tilbud fra dette vifteblad og drives fra Forbundskontoret og i samarbejde med lokale 

foreninger. Erkendelse af, at udvalgene har andre opgaver og prioriteter og derfor ikke kan 

finde folk, der vil bidrage på dette område. 

 

 

10. Elite- og Talentmiljøer 

a. Talentudviklingssamarbejder (DIF SPOR 4) 

Indstilling vedtaget; GymDanmark fortsætter med Talentudviklingssamarbejder i 

overensstemmelse med den strategiske aftale med DIF. 

 

b. Konkurrencestruktur og reglement 

Indstilling vedtaget; For at sikre en rød tråd fra træning i foreningerne til konkurrencegulvet, 

skal forbundskontoret, i samarbejde med et eller flere udvalg, nedsætte en uafhængig 

arbejdsgruppe, der har til opgave at analysere den eksisterende konkurrencestruktur og -

reglement, samt udforme anbefalinger til eventuelle ændringer med henblik på, at skabe 
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incitamenter for klubber og trænere at arbejde med et langsigtet talentudviklingsfokus. 

 

c. Internationale dommere 

Indstillingen vedtaget med undtagelse af økonomien omkring lejepris for klubber. 

Forbundskontoret skal undersøge økonomien nærmere. 

 

d. Struktur for bedre sportslig udvikling 

Gennemgang af baggrund for indstillingen v/DON og JVJ 

 

For at skabe bedre rammer for strategisk forankret sportslig udvikling i bestyrelsen, 

besluttede bestyrelsen en professionalisering af strukturen for talent-, elite- og 

landsholdsarbejdet i GymDanmark. Bestyrelsen afsætter derfor et årsværk til en 

landsholdschef med ansvar for talentudvikling, med ansættelse på Forbundskontoret, og 

med strategisk reference til bestyrelsen. 

 

Indstillingen blev besluttet, bestyrelsen ønsker dog en stærk involvering af udvalg og 

frivillige i forhold til at udvikle og kvalificere modellen. Dette sker bl.a. på kommende 

sommerseminar. 

 

11. Mere Gymnastik for Pengene - Udsættes til næste møde 

a. Hovedgruppe: Repræsentantskab og bestyrelse 

b. Organisationsudvikling (DIF SPOR 1)  

i. Bilag – forslag til årshjul (øst eller vest) (formandshonorar) 

c. IT-modernisering (DIF SPOR 1) 

 

12. Det stærke Brand - Udsættes til næste møde 

a. Kommunikation 

b. Megaevents – eventbuffer 

 

13. Disciplinaktiviteter 

Efter indstilling fra ledelsen, drøftede bestyrelsen samtlige udvalgsønsker. Tilbagemeldingen til alle 

udvalg sker umiddelbart efter dette møde (DON)  

a. Trampolin, indstillingen godkendt 

b. Tumbling, indstillingen godkendt 

c. Idrætsgymnastik, indstillingen godkendt 

d. Sports Acrobatik, indstillingen godkendt  

e. TeamGym, indstillingen godkendt 

f. Rytmisk Gymnastik, indstillingen godkendes, dog har udvalget ikke råderetten over midler til 

IT-udvikling som bestyrelsen ønsker skal forankres på forbundskontoret (ANW), således der 

sker en synergi mellem udvalgene mht. IT-udvikling generelt. Justering af dommerhonorar 

godkendes ikke (se pkt. 7c) 

g. Rope Skipping, indstillingen godkendt 

h. Gymnastik for Alle, indstillingen godkendt 

i. Dobbelt Mini-trampolin, indstillingen godkendt 
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Øvrige bestyrelsespunkter 

 

14. Parkour - Udsættes til næste møde 

a. Bilag, open letter 

 

15. Foreningskontakt  

Dette punkt er et lukket punkt, hvor bestyrelsen drøfter, hvordan kontakten til foreningerne håndteres 

bedst.  

 

ORIENTERING 

 

16. Afrapportering  

Der afrapporteres på igangværende projekter samt kontaktpersonordning 

 

17. Orientering fra formanden 

Formanden orienterer om politiske aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde 

 

18. Orientering fra forbundskontoret 

Direktøren orienterer om væsentlige administrative sager og dispositioner 

 

19. Evt. 

 


