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Mødedato: 22. august 2019 

Sted: Nyborg 

 

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Torben Kjeldsen (TOT), Josefine Jørgensen (JOJ), Jens Hornemann 

(JEH), Morten Rasmussen (MRA), Erik Juhl Mogensen (EJM) + Anne Werner (ANW) og Ditte 

Okholm-Naut (DON), Jonas Vestergaard Jensen (JVJ) deltager under punkt 8. 

Afbud: Lene Christiansen (LCH) 

Referat: Anette Jentzsch (AJE) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat fra møde 8/2019, Sommerseminar 

a. Referat møde 8/2019 blev godkendt inkl. Evaluering af sommerseminar 2019 

 

3. Årshjul for Bestyrelsesår 2020  

Datoer og sted for møder fastlægges og mødeindhold inkl. proces for budgetlægning, strategi mv.  

a. Bestyrelsen godkendte Årshjul 2020 

 

4. Revision af økonomiske og administrative retningslinjer  

a. Overordnede retningslinjer til orientering 

De administrative og økonomiske retningslinjer fastlægges af GymDanmarks bestyrelse. En 

ny version med tilhørende takstblad er blevet udarbejdet af administrationen og bestyrelsen 

godkendte dette. Det er alene form på dokumentet, der er ændret. 

b. Takstblad-indstilling til godkendelse  

Bestyrelsen godkendte taksterne i bilag 4.b. som er gældende fra 1. januar 2020. Dog 

justeres kørselstaksten, når SKAT offentliggør nye takster for 2020. 

i. Takstbladet. Bestyrelsen fastholdt beslutning fra tidligere på året om ikke at justere 

på dommerhonorering. 
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5. Repræsentantskabsmøde 

a. Programmet blev gennemgået kort til orientering 

b. Opdatering på opgaver og ansvar (Drøftelse) 

 

c. Procedure om ’Årets Forening’ til godkendelse 

Det er et bestyrelsesmedlem, der annoncerer kåringen af Årets Forening på repræsentantskabs-

mødet. Grundet den nye bestyrelsessammensætning er proceduren ændret fra i år, til at 

udviklingskonsulenterne indstiller til bestyrelsen. GfA kan også indstille til bestyrelsen. Statuetten for 

Årets Forening revideres i næse bestyrelsesår. 

d. Indstilling til vedtægtsændringer om FISAC blev godkendt 

Der er dannet en ny verdensorganisation for Rope Skipping og det stilles derfor til forslag for 

Repræsentantskabet, at vedtægternes §1 stk. 2 ændres, så International Rope Skipping Federation 

(FISAC-IRSF) fjernes og erstattes af International Jump Rope Union (IRJU). 

e. Orientering om Valgprocedure. Herunder påmindelse om, at nuværende bestyrelses- og 

udvalgsmedlemmer som er på valg, også skal huske at indsende officiel kandidatpræsentation inden 

15. september. 

 

6. Økonomisk status - Budget 2019 

a. Budgetopfølgning til bestyrelsen for 1H2019 jf. bilag, herunder afvigeforklaringer. 

Bestyrelsen udtrykte bekymring for den manglende feedback fra udvalgene på kvartalsrapporterne, 

idet det begrænser bestyrelsens mulighed for at reagere og justere. Bestyrelsen drøftede hvordan 

man kan løse udfordringen. 

 

7. Samarbejdsrelationer eksterne  

AJA orienterede bestyrelsen 

 

STRATEGISK FOKUSPUNKT 

8. Struktur for sportslig udvikling (Drøftelse) 

Bestyrelsen tog, med udgangspunkt i nuværende talent- og elitestruktur, en drøftelse af vision for 

GymDanmarks fremtidige landsholdsarbejde, med oplæg fra udviklingskonsulent Jonas Vestergaard 

Jensen.  

 

FASTE ORIENTERINGSPUNKTER 

9. Strategiopfølgning (mundtlig v/DON) 

 

10. Orientering fra formand 

a. Orientering – Nyt fra Formanden 

 

11. Orientering fra administrationen 

a. Orientering – Nyt fra administrationen 

i.  
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12. Kontaktpersonordningen 

 

13. Evt. 

 

 

 

 

 


