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KANDIDATLISTE 2019 
 

Valg til bestyrelse (jf. § 12) 

a) Forbundsformand (vælges for 2 år i lige år), Ikke på valg 

  

b) Næstformand (vælges for 2 år i ulige år)  

Opstillede kandidater  

Lene Christiansen, villig til genvalg 

 

c) 5 bestyrelsesmedlemmer (2 vælges i lige år og 3 vælges i ulige år) 

1 vakant plads for 1 år (Josefine Jørgensen udtræder før tid) 

Opstillede kandidater 

Erik J. Mogensen, villig til genvalg 

Jens Hornemann, villig til genvalg  

Morten Rasmussen, villig til genvalg  

Louise Kwang 

 

d) Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges for 2 år i ulige år)  

Ingen kandidater 

 

 

Valg af udvalgsformænd (jf. § 11)  

 

a) Formand for Udvalget for Idrætsgymnastik (UIG), som vælges for 2 år i lige år 

Ikke på valg 

b) Formand for Udvalget for Rytmisk gymnastik (URG), som vælges for 2 år i lige år 

Ikke på valg 

c) Formand for Gymnastik for Alle (GfA), som vælges for 2 år i lige år 

Ikke på valg 

d) Formand for Udvalget for Sports Acrobatik (SAU), som vælges for 2 år i lige år 

Ikke på valg 

e) Formand for Udvalget for TeamGym (UTG), som vælges for 2 år i ulige år 

Opstillede kandidater  

Kim Kløve Lassen 

f) Formand for Udvalget for Trampolin og Tumbling (UTT), som vælges for 2 år i ulige år 

Opstillede kandidater  

Trine Frederiksen, villig til genvalg 

g) Formand for Udvalget for Rope Skipping (RSU), vælges for 2 år i ulige år 

Opstillede kandidater 

Ulla Christensen, villig til genvalg 

h) Formand for Udvalget for Tumbling (UTU), som vælges for 2 år i ulige år 

Opstillede kandidater  

Søren Sømod, Kandidatur kommet efter tidsfristen 
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Valg af udvalgsmedlemmer (Jf. § 11)  

a) Udvalget for Idrætsgymnastik (UIG),  

4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år  

Opstillede kandidater 

Andreas-Peter Bøgebo, villig til genvalg 

Ralf Petersen, villig til genvalg 

Jørgen Beck Bang 

 

1 vakant plads for 2 år 

1 vakant plads for 1 år, (Louise Brandenborg Jensen udtræder af udvalgt før tid) 

 

b) Udvalget for Rytmisk gymnastik (URG),  

4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år  

Opstillede kandidater 

Beth Thygesen, villig til genvalg 

Hanne Enevoldsen, villig til genvalg 

Inger K Nielsen, villig til genvalg 

Ane Kruse 

 

c) Udvalget for Gymnastik for Alle (GfA),  

4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år 

Opstillede kandidater 

Lykke Moesgaard, villig til genvalg 

Mette F. Andersen, villig til genvalg 

 

2 vakante for 2 år 

4 vakante pladser for 1 år 

 

d) Udvalget for Sports Acrobatik (SAU),  

4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år 

Opstillede kandidater 

Finn Hollænder, villig til genvalg 

Kamine Jacobsen, villig til genvalg 

 

2 vakante pladser for 2 år 

 

e) Udvalget for TeamGym (UTG),  

4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år 

Opstillede kandidater  

Kenneth Pingel, villig til genvalg 

Michael Brøgger Andersen, villig til genvalg 

Anders Thorup Prendergast, villig til genvalg 

Mette Baunsgaard 

Kim Mortensen, vælges for 1 år 
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f) Udvalget for Trampolin og DMT (UTT),  

4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år 

Opstillede kandidater  

Anna Haar, villig til genvalg 

Marianne Knudsgaard, villig til genvalg 

 

2 vakante pladser for 2 år 

1 vakant plads for 1 år 

 

g) Udvalget for Rope Skipping (RSU),  

4 som vælges for 2 år i lige år, 4 som vælges for 2 år i ulige år 

Opstillede kandidater  

Cecilia Hauge Præstholm, villig til genvalg 

Nanna Reidum Christiansen, villig til genvalg 

 

2 vakante pladser for 2 år 

 

h) Udvalget for Tumbling (UTU) 4 vælges for 2 år i lige år, 4 vælges for 2 år i ulige år  

Opstillede kandidater  

Janneke Lanng, villig til genvalg  

Thomas Juul Hansen, villig til genvalg  

Jakob Rasmussen, villig til genvalg  

 

1 vakantplads for 2 år  

1 vakantplads for 1 år (Nis R. Simonsen udtræder før tid) 

 

 

Valg af Ordensudvalget (jf. § 19) 

 

a) Udvalgets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2 af medlemmerne afgår lige år, 

de øvrige 3 medlemmer afgår ulige år.  

Opstillede kandidater efter tidsfristen 

Jens Steensgård, villig til genvalg 

Kristine Wagner, villig til genvalg 

Peter Lund, villig til genvalg 

 

b) Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Stemmetal og i tilfælde af 

stemmelighed lodtrækning afgør rækkefølgen. 

Opstillede kandidater efter tidsfristen  

Suppleant Benjamin Juul Johansen, villig til genvalg 

Suppleant 1 vakant 

 

 

 

 


