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Mødedato: Sommerseminar 14.-16.juni  

Sted: Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre 

 

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

(JOJ), Jens Hornemann (JEH), Morten Rasmussen (MRA), Erik Juhl Mogensen (EJM) + Ditte 

Okholm-Naut (DON) 

Referat: Anette Jentzsch (AJE) 

 

Fredag, den 14. juni  
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Ingen kommentarer 

 

2. Godkendelse af referat  

Ingen kommentarer  

3. ORIENTERING – Strategisk fokus 2020 

Bestyrelsen blev orienteret i henhold til bilag 

 

4. BESLUTNING – Budget 2020 (Opfølgning fra sidste møde) 

a. Fitness 

For at forløse det store potentiale, der er inden for fitness, besluttede bestyrelsen at afsætte 

midler til årsværk til intensivering af kursus- og uddannelsesudbud herunder udnyttelse af 

det tværidrætslige potentiale, der ligger i de øvrige specialforbund under DIF.  

 

Bestyrelsen drøftede indstillingen og de primære årsager til, at fitness er et vigtigt område at 

prioritere i GymDanmark, herunder hvordan fitness taler ind i GymDanmark som 

medlemsorganisation, interesseorganisation og virksomhed. 

 

Bestyrelsen godkendte, og besluttede at der skal sættes mål for indsatsen. 

 

b. Kommunikation 

Indstilling godkendt  

 

c. Megaevents 

Indstilling godkendt, med følgende rettelse af formuleringen: hensættelse til evt. underskud 

 

d. IT-modernisering 

Det er tidligere besluttet at igangsætte plan for IT-modernisering i GymDanmark. Planen 

indeholder pt. tre projekter, der med denne indstilling ønskes godkendt. De tre projekter 

bygger fundamentet for IT i GymDanmark og sikrer implementering af: 

• ERP - Microsoft Dynamics 365 Business Central 



 

          Bilag 1 

        Bestyrelsesmøde 8/2019                                                                    

 

 

2 

 

• CRM 

• Uddannelses- og konkurrence tilmeldingssystem 

 

Indstillingen godkendt  

 

e. Hovedgruppe Repræsentantskab 

Indstilling godkendt, og bestyrelsen drøftede GymDanmarks deltagelse i forskellige 

kongresser og internationale møder, samt forbundets Repræsentantskabsmøde. 

 

f. Hovedgruppe bestyrelse – Organisationsudvikling 

Organisationsudvikling er et bærende element i GymDanmarks strategiske spor om Mere 

Gymnastik for Pengene. Den nye bestyrelse er i gang og vil i 2020 være på sit andet år. I 

2019 påbegyndtes processen for udviklingen af det næste politiske niveau, nemlig 

udvalgene. Der vil i 2020 være brug for at fortsætte organisationsudviklingen på 

udvalgsniveau. 

 

Indstilling godkendt 

 

Bestyrelsen drøftede formandshonorarets størrelse i 2020, og besluttede at fastholde 

niveauet fra 2019 på 100.000 kr. pr år. AJA og medarbejdere var ikke tilstede under 

drøftelserne. 

 

g. Idrætsgymnastik 

Indstilling godkendt 

 

5. BESLUTNING – Årshjul 2020 (Bilag tilrettet) 

 

Bestyrelsen gav deres input til årshjulet, særligt med fokus på strategi- og budgetproces 2021 i 

forhold til de erfaringer, der er gjort. 

 

STRATEGISK TEMA - Parkour 

6. DRØFTELSE – Parkour (gl. punkt 14. og 14.a) 

Parkour 

Bestyrelsen drøftede emnet efter orientering af JOJ og TOT.   

Bestyrelsen besluttede at GymDanmark skal gå videre med Parkour.  

 

TOT og JOJ orientering til september-mødet 

 

7. Events 

Janne Jelstad (Eventmanager i GymDanmark) gennemgik status på MegaEvents, herunder 

Gymnaestrada 2019, EM i TeamGym 2020 og VM i Idrætsgymnastik 2021.  

Bestyrelsen behandlede desuden eventlisten uden tilføjelser. 
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8. Repræsentantskabsmøde 

a. Kandidatopstilling 

Indstilling vedtaget og kommunikationsplanen følges, synliggørelse af ønskede kompetencer 

 

b. Program for årsmødeweekenden 

Indstilling vedtaget 

 

c. Bestyrelsens rolle  

Indstilling vedtaget 

 

d. Indkomne forslag (Vedtægtsændringer) 

Bestyrelsen besluttede, at der ikke stilles forslag til vedtægtsændringer i år. 

 

Bestyrelsen godkendte fremskrivning af kontingentet 

 

9. Beslutning – Proces for ny strategiperiode 

GymDanmarks nuværende strategi er gældende for perioden 2017-2020, hvilket gør det nødvendigt 

at fastlægge rammerne for arbejdet med proces for ny strategiperiode. Den nuværende 

strategiperiode er et år forud ift. strategiaftale indgået med DIF, der løber fra 2018-2021. Erfaringer 

fra DIFs arbejde med strategiaftaler for de mange specialforbund viser, at de forbund der arbejder 

med en strategiperiode der er enslydende eller forskudt et år bagud, i forhold til aftalen med DIF, 

fungerer bedre. 

 

Det foreslås at der på repræsentantskabsmøde i oktober 2019 indstilles at den nuværende strategi 

forlænges med ét år og dermed dækker perioden frem til udgangen af 2021. 

 

Indstilling vedtaget 

 

Drøftelse – Opfølgning på formiddagens seminar  

Bestyrelsen evaluerede sommerseminaret under temaet ’Frivillighed i GymDanmark og ansættelse af 

Landsholdschef’ 

 

10. Orientering 

a. Strategistatus  

Bestyrelsen har modtaget status og møde med DIF har været afholdt. DIF er fortsat positive. 

b. Orientering fra formand 

c. Orientering fra administrationen 

TeamGym efterskole-aftaler er næsten på plads 

d. Kontaktpersonordningen 

Intet 

 

 

STRATEGISK TEMA - Frivillighedspolitik 
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11. Bestyrelsen kom med politiske input til frivillighedspolitik i GymDanmark i forbindelse med en større 

revidering af forbundets økonomiske- og administrative retningslinjer (Ø&A). Ved gennemskrivning 

har det vist sig formålstjenstligt at revidere indholdet, således, at Ø&A splittes op i flere særskilte 

dokumenter. 

 

Bestyrelsen drøftede frivillighedspolitik. 

 

Frivillige i GymDanmark har brug for rammer til opnå succes og derigennem få og føle anerkendelse. 

Derfor er bestyrelsens vigtigste fokus at være tydelig omkring de frivilliges opgave (udvalgenes 

arbejdsbeskrivelse). 

 

12. Evaluering af budgetproces 

Punkt 12 blev behandlet efter punkt 5.  

Bestyrelsen drøftede processen og var overordnet tilfredse, men med ønske om få justeringer, 

herunder finjustering af pitchmøde. Uge-15 møderne på forbundskontoret hvor driftsbudgetterne 

gennemgås (med formand og økonomiansvarlige) fastholdes. Tidsplanen på den samlede proces har 

været udfordret pga flytning af bestyrelsesmøder, og der er et ønske om at den opstartes tidligere 

og times årshjulet i højere grad. 

 

AFRUNDING OG OPSAMLING 

13. Evaluering af sommerseminar-weekenden 

Bestyrelsen evaluerede den samlede weekend 

 

14. Evt. 

Ny kontaktperson i DIF, Frans Hammer 

 


