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Mødedato: 10.09.2018 

Mødenavn: UIG-møde 

Sted: Skype 

Til stede: Jakob, Morten, Søs, Ann, AP, Ralf, Louise, Dorthe, Carsten 

Referat: V. Louise 

 

 
1. Medaljer KIG 

MIG overvejer også at lave trin-konkurrencer til medaljefrie konkurrencer fra foråret 
2019. Dog er det under overvejelse at lave beståelsesmedaljer i stedet for. 
 
I forhold til KIG har der været klager fra forskellige enkeltpersoner og klubber, men 
det er forventeligt i starten af denne proces. 

 
2. MES-møde - ønske om hjælp til aktivkontrakter - ønske om økonomi til 

aktivitetsmøde 
 
Morten laver et udkast til hovedpunkter omkring aktivkontrakter, som Marcus Fuglsig 
tager med til den kommende MIG-landsholdssamling. Her vil gymnaster komme med 
deres input. 
 
Det aftales, at Ralf taler med Pernille i forbundet i forhold til at få hjælp til en uddybet 
økonomioversigt, som kan bruges til aktivitetsmødet. 
 
3.  Redskabsgymnastik, Morten 
 
I forhold til en ny titel (fra idrætsgymnastik til redskabsgymnastik) er det ikke noget, 
der umiddelbart kan laves om. 
Jakob og Louise tager punktet op til regionsmøderne for at høre klubbernes holdning 
til dette. Hvis der er stor opbakning, skal vi nedsætte en gruppe, der skal gennemgå 
grundigt, hvilke betydninger det kan få og hvilke ændringer der skal gøres før det 
træder i kraft. Derefter skal der aftales med GymDanmark, hvordan det kan foregå hen 
mod repræsentantskabsmødet 2019 for at få de rigtige vedtægtsændringer osv. Og det 
er reelt repræsentantskabet der skal godkende en sådan ændring. 

 
5. UIGs organisering 

Morten stiller op til bestyrelsen i GymDanmark 
Jakob stiller op som formand 
Ann stiller op som næstformand 
Internt ”fælles” formandsskab mellem Jakob og Ann (MIG/KIG) 
 
Landstrænere - koordinerende leder - snak om forskellige kandidater til denne post. 
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6. Planlægning af aktivitetsmøde 
 
Er alle opmærksomme på huskeseddel omkring afstemning og at aktivitetsmødet 
allerede er lørdag! 
Plan for aktivitetsmøde:  
Vi går med samme plan som sidste år: Hver sektion/arbejdsgruppe fortæller om: 
A) Hvad er der sket i 2018 (meget kort!) 
B) Hvad skal der ske næste år. 
 
Forslag om at åbne op for spørgsmål fra klubberne efter hver sektion.  
 
Hver sektion laver et forslag til powerpoint-slides med stikord omkring overskrifter: 
A) Hvad er der sket i 2018 
B) Hvad arbejder vi mod i 2019 
 
Send til Morten! 
 
Beretning: 
I forhold til beretningen skriver hver sektion sin beretning og begynder at sende ind til 
Morten, som samler. 

 
7. Budget afleveret 

 
Ingen spørgsmål. 
 

8. Evt.  
 
Kort snak om repræsentantsskabsweekend. De udvalgsmedlemmer, der er på valg skal 
som udgangspunkt være i Brøndby både fredag og lørdag. 
Louise skriver til Anette og spørger ind til dette. 
 
Opfordring til at sprede budskabet omkring at Morten stiller op som 
bestyrelsesmedlem i GymDanmark!! Der kan ikke længere benyttes fuldmagt til at 
stemme ved repræsentantsskabsmødet!  
 
 


