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Mødedato:  Søndag 1. september 10 til 15 

Mødenavn: Udvalgsmøde   

Sted: Dalum Hallen 

Referant: Poul 

Afmelding: Finn, Søren, Karina og Maja 

 Dagsorden Beslutning Ansvar 

1 GymDanmark 
 

A/ Årsmøde 
B/ Nye udvalgsmedlemmer    
C/ Breve fra Carsten 

D/ Referat offentliggørelse 
 

A: Dem der er på valg, skulle have 
fået besked fra kontoret. 

Husk at tilmelde jer til årsmødet. 
Alle jer der er ansvarlig for en 
kasse, skal inden den 25. 

september have sendt jeres 
beretning til mig, så samler jeg det 

hele og sender til kontoret, inden 
den 30. september. 
 

B: Alle der er medlem af en 
GymDanmark forening kan jo stille 

op til udvalget, der var bred 
enighed om at vi gerne så, så 
mange foreninger repræsenteret i 

udvalget som muligt.  
Den eneste der har meldt sit 

kandidatur, er Pia (Karinas mor) 
Det ville være dejligt, hvis der var 
flere som kunne finde tid og lyst til 

at være med. 
   

C: Alle breve fra kontoret, bliver 
sendt til alle i udvalget, det er 

almindelig procedure., jeg vil svare 
alle breve, på nær når det har 
direkte adresse til en af kasserne. 

 
D: Alle referater bliver lagt på 

vores sider inde på GymDanmark 
Når vi i udvalget er tidlig ude med 
informationer til foreninger, så skal 

kontoret følge op. Jeg tager en 
snak med kontoret.   

Poul 

2 Oplevelser siden sidst. 

Personlig, klub og national 

Anders  Natascha Daniel 

Kamine Poul 

 

 
Denne del af vores dagsorden er 

uden for referat, ikke fordi der er 
noget at skjule, men det er bare 
en snak om hvad der rør sig ude i 

de foreninger som vi 

Alle 
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repræsenterer.  

 

4 Økonomi 

Status 

Budget 2020/21 

 

Jeg har været inde på kontoret for 

at blive kloger på regnskabs 
systemet, her konstateret jeg, at 
der er rigtig mange steder der er 

konteret forkert, samt at der er for 
mange linier med diverse. 

Desværre også udgift bilag som 
der ikke er lavet budget på. 
Søren har lovet at gå det hele 

igennem, så vi kan få retted det 
hele op inden årsmødet. 

Der er ingen der har skyld i de 
problemer der lige nu er i 
regnskabet, derimod mange 

uheldige omstændigheder. 
Vi har stadig en lille mulighed for 

at nå ændringer i 2020 budget.  

Søren 

3 Talent & Elite 

Udtagelse 

Rejser 

Økonomi 

 

 

Vi var på Nordfyns Efterskole. 38 
deltog i udtagelsen der var fra 
Toreby – Skanderborg – Slagelse 

VIK. 15 gymnaster blev udtaget, vi 
var skrape, men mener vi tog de 

rigtige beslutninger. Vi havde jo 
valgt denne gang at få sendt video 
ind, som var blevet vurderet inden 

udtagelsen. Og det var kun dem 
som der var fuld enighed om der 

blev udvalgt på dagen. Vi er 
blevet flere i teamet, som skulle 
give mig mindre arbejde, men kan 

se at der her i starten vil være 
meget arbejde i at få dette team, 

til at blive et stærkt team. Men jeg 

vil bede jer om at give mig noget 

tid og så er jeg sikker på at jeg får 

kørt det godt i stilling. Da jeg ikke 

er i tvivl om at det er de rigtige jeg 

har på holdet, vi skal bare lige 

have alle kørt rigtig ind og afstemt 

forventninger.  

Vi har valgt at rykke vores 

udtagelse nr 2 frem til 12 oktober, 

dog denne gang kun en dag. Ved 

Finn 
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at rykke den, får de nye mulighed 

for også at kunne komme med til 

Portugal. 

Der bliver arbejdet på en 

konkurrence i december og en i 

marts. Den i marts ligger jeg op til 

at være en holdrejse. 

Der er ikke så meget at sige om 

økonomi. Der er lagt 2 kontingent 

betalinger ind. Vi var dog heldige 

at vi fik gratis lokaler på 

efterskolen. Evt. Overskud vil blive 

brugt til rejsen, med både tilskud 

til teamet og gymnasterne. 

Der manglede en snak med de 

gymnaster der ikke blev udtaget, 

et opmærksomheds punkt til 

næste gang 

Talent seminar hvem deltager  Det 

ligger jo i denne kasse.? 

Vi skal ved et kommende 

stormøde drøfte vision og mål for 

holdet samt udviklingen for de 

bedste acrobater. 

Forslag om at udtagelsen galt for 2 

år. 

4 Dommere / Regler 

Dommere 

Dansk udvikling plan 

Rutineskemaer til do 

Age gruppe 

International udviklingsplan 

Acro Cup 

Dommerudvalget. 

Nyt tøj 

 

 
Dommerbetaling blev drøftet igen 
desværre uden vi kom til enighed 

der er mange aspekter at tage 
hensyn til, dommerkomiteen skal 

lave et oplæg. 
AcroCup skal ændres 

Dommerkomiteen kigger på det. 
Natascha mangler tilbage melding, 
når hun ændre relement eller 

andet. Dommerkomiteen skal selv 
kunne godkende ændringer uden 

at hele udvalget nødvendigvis er 
ind over. 

Natascha 
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Gennemgående person til 

indtastning af resultater, aflønnes 
som dommer. 
Ekstra dommer juri ved de store 

konkurrencer Hvem og hvordan? 
Der er ikke tanker om at ændre på 

bemandingen i dommerkomiteen 
Der kan indkaldes ekstra hjælp til 
special opgaver. 

Poul arbejder stadig på at finde 
nye dommer skjorter 

Dommerkursus mangler sted.?  

5 Events 

Konkurrencer plan 2020 

Hvidbog for store konkurrencer 

og fest 

Navn for det gl. DM1 

 

 
Plan ligger som bilag 1 
Vi laver en lille gruppe som prøver 

at sætte en hvidbog sammen, 
forslag. Maja, Poul og Karina. 

MajCup bliver vores nye 
konkurrence i 2020 
Der er foreninger som ikke byder 

ind som værter for vores 
konkurrencer, oplæg til årsmøde 

Skal vi indkøbe projekter til 
resultat formidling, delte 
meninger, vi tager det op igen.  

Anders 

 Kursus 

Tilmelde til Gymtræner 1 

Gym inspiration 

Andet. 

 

 

9 er tilmeldt 

Alt det nye materiale er i trykken 

Vi snakkede om modul arbejde ved 

kursus, og hvordan vi skal få 

trænere på kursus, vi må virkelig 

lægge os i selen her, der mangler 

veluddannet trænere både nu og i 

det lange løb, oplæg til årsmøde 

Kamine 

6 Udvikling 

Startpakke 

Nye foreninger 

 

  

Hvordan bliver vi mere synlige og 

hvordan kommer vi hurtiger i gang 

ude i foreningerne, måske kunne 

en video hjælpe på dette. Kamine 

prøver at lave en drejebog 

Karina 
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Nye foreninger og foreninger der 

kunne være på vej. 

Hvidover, Lyngby-Gentofte, 

Rødovre, Helsinge 

 

6 Eventuelt 

Rev. organisationsplan 

 

 

Alle 

7 Næste Møde 

Års hjul 

Vi har bestemt at alle møder 

fremadretted bliver i Odense. 

DalumHallen 

6.oktober skal jeg have jeres 

rapport, ugen før sender jeg en 

lille ”dagorden”. 

Ny mødekalender bilag 2 

 

Alle 

 


