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Mødedato: 21. oktober 2019 kl. 20.00-22.00  

Mødenavn: URG møde 13 

Sted: Skype 

Deltagere: Beth Thygensen (bth), Camilla Kruse (ckr), Hanne Enevoldsen (hen), Helle Jensen (hje), 
Lotte Kok (lko), Louise Jørgensen (loj), Tine Bull (thb), Inger Kluwer (ikl), Hanne Enevoldsen 
(hen), Annette H Pedersen (ahp) 

Afbud: Anna Knutzen (ahi) barsel  

Referent: Louise Jørgensen (loj) 

Ordstyrer: Tine Bull (thb) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
 

2. Orientering fra formand  
1. Nyt fra bestyrelsen 

Kontakt fra GymDanmarks bestyrelse. Der er informeret om økonomien og om dalende 
medlemstal i foreningerne. Der spørges ind til landsholdschefen og hans rolle. Denne 
vil blive defineres på et senere tidspunkt (muligvis i den kommende weekend) ift. 
rollefordeling mellem landsholdschef og det specifikke udvalg. 
 
AHP er tiltrådt som barselsvikar for AHI. 
 

2. Andet 
Mail modtaget vedr. AGG udtagelseskonkurrence. Der svares på denne efter mødet. 
 

3. Status Økonomi 2019 v/CKR 
Intet nyt. 
 

4. Budget 2020 
Orientering omkring kommende holdgebyrer i GPR.  

 
Beslutningspunkter: 

 
1. GPR medaljer 
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Skal medaljer være ens i første og anden division etc? 
Pris senarier undersøges for bånd/rosetter/mindre medaljer.  
Mikro belønning skal ogå besluttes. 
LKO undersøger tilbud hos Jysk Emblem og kommer med input til mødet. 
 
Indstilling: 
Det indstilles til at finde et alternativt til de øvrige divisioner end første, evt. mindre medaljer? 
 
Beslutning: 
Udsættes til næste møde. 

 
 

2. Sammenlægning af GPR dommergrupperne (uddannelse og dommergrp) 
For at strømline vores organisation ønskes en sammenlægning af de to gpr 
dommerarbejdsgrupper, da det giver en bedre synergi i forhold til uddannelse og 
vedligeholdelse af dommerne. 
 
Indstilling: 
Godkendelse af sammenlægningen af de to arbejdsgrupper samt valg af tovholder(e). 
 
Beslutning: 
Godkendt med Hen og Thb som tovholdere. Nuværende medlemmer i de to grupper fortsætter. 
 

 
3. Ny dommersætning i redskabsserie iht nyt redskabsreglement 

Nyt: 1 kropsdommer + 2 redskabsdommer (besparelse = 1 stk. dommer) 
Grundlag: 
- Der er stadig lige mange kropselementer. 
- God start plads til nye dommere. 
- Stadig god og grundig bedømmelse til vores Instruktører og gymnaster. 
Nyt omkring dette punkt efter dommerkursus i oktober iht referat 09.09.2019 
 

Indstilling: 
I sæson 19/20 prøvekøres, at der sidder 3 dommere, som både dømmer krop og redskab og alle 
tre dommere aflevere både en karakter på kroppen og en karakter på redskabet – derefter til 
høring i Dommergruppe. 
 
Beslutning: 
Godkendt. 
 
 

4. Arbejdsgruppemedlemmer sæson 2019/2020 
Beslutning af arbejdsgruppemedlemmer, som ikke blev besluttet på sidste møde: 



 

         Referat URG Udvalgsmøde 

        Nr. 13 – 2018/2019                                                                    
 

3 
 

 
URG Camp og Udviklingsgruppe: AHP er indtrådt, der mangler 2 RSG medlemmer. 
GPR dommergruppe: Nyt fra de to tovholdere i forhold til kommende struktur og medlemmer. 
GPR Reglementsgruppe:  
 
Indstilling: 
Camp og Udviklingsgruppe – der er en mulig kandidat, men der mangler stadig en fra RSG-
miljøet derudover. LOJ sender mail ud i RSG-miljøet. 
GPR Dommergruppe: Nuværende medlemmer fortsætter.  
GPR Reglementsgruppe: Nuværende medlemmer fortsætter. 
 
Beslutning: 
Godkendt. 
 
 

5. Godkendelse af det GPR reglement for 2020  
Ændringslog gennemgås ift. konkurrencebestemmelser for mikrorækken og fjernelse af 
dobbeltmedaljer. 
 
Indstilling: 
Godkendelse af reglementet. 
 
Beslutning: 
Der konsekvensrettes hele vejen igennem og sendes ud til mailbeslutning. 

 
 
Faste dagsordenspunkter: 
 

6. Stævnekalender 2019/20  
RSG DM 2020 ligger ikke korrekt på hjemmesiden. Kontoret kontaktes således det bliver rettet til 
den den 10 maj og den 6.-7. juni. 

7. Stævnekalender 2020/2021 
 

8. Kurser/ Uddannelse 
Weekenddommerkursus afholdt med positiv feedback. 
Den store trænerweekend i GymDanmark afholdt.  
Spotkursus i ballet er ved at blive arrangeret i weekenden den 23-24. november – både i øst og 
vest.  

 
Debatpunkter:  
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Der tænkes en kort debat omkring følgende emner, samt (hvor det skønnes hensigtsmæssigt) 
nedsættelse af arbejdsgrupper eller ansvarlige, der får til opgave at komme med et konkret 
beslutningsoplæg til URG inden for en fastsat tidshorisont. 
 

Ingen debatpunkter modtaget til dette møde 
 
 
Orienteringspunkter: 

9. Kort orientering fra arbejdsgrupperne 
URG Uddannelsesgruppe: Intet nyt. 
URG Kursusgruppe: Intet nyt. 
AGG Dommere: Ved udtagelseskonkurrencen den 16-17. november er der kun to danske 
dommere , der skal dømme aldersgruppen 12-14 år. Iflg. udtagelseskriterierne er det de danske 
dommere der skal udtage. For at udtagelsen bliver mest fair, er dommerne efter opfordring fra 
URG kommet med forslag til, hvordan udtagelsen i denne række skal foregå. Dette således at 
det ikke kun to personer der bestemmer, hvem som udtages. Forslag sendes til URG, hvorefter 
der besluttes om hvorvidt der bakkes op om beslutningen eller ej.  

10. AGG Stævnegruppe: Intet nyt. 
AGG Camp og Udviklingsgruppe: Intet nyt. 
RSG Gruppe: Intet nyt. 
GPR Dommergruppe: Intet nyt. 
GPR Stævnegruppe: Intet nyt. 
GPR Reglementsgruppe: Intet nyt. 

11. Beslutninger taget mellem møderne 
Ingen beslutninger taget siden sidste møde. 
 

12.  Valg af referent og mødeleder  

Referent: LKO 
Mødeleder: CKR 
Næste møde: 27.10.2019 Brøndby 
 

13.  Eventuelt 
 

14.  Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail 22.10.19, frist for kommentering 30.10.19. 
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URG møder sæson 2018-2019: 
 

Mødenr. Dag Tid Sted 

1 28.10.2018 14.00 - 16.00 Idrættens Hus 

2 30.12. 2018 10.00 – 15.00 Greve hos Formand 

3 14.01.2019 20.00 – 22.00 Skype 

4 26.03. 2019 20.30 – 22.00 Skype 

5 07.04. 2019 9.30 – 15.30 Skype; Øst (Vanløse)/Vest (Silkeborg) 

6 09.05.2019 20.30 – 22.00 Skype 

7 13.05.2019 20.00 – 22.00 Skype 

8 29.05.2019 20.00 – 22.00 Skype 

9 15.06.2019 15.00 – 18.00 
Hvidovre (ifm Sommerseminar m bestyrelsen 
i GymDanmark) 

10 25.08.2019 10.00 – 16.00 Silkeborg 

11 09.09.2019 20.30 – 22.30 Skype 

12 15.10.2019 20.30 – 21.30 Skype 

13 21.10.2019 20.00 – 22.00 Skype 

1 
25.-

27.10.2019 
9.00 – 17.00 

Repræsentantskabsweekend, Onboarding 
seminar & Udvalgsmøde, Brøndby 
Skal prioriteres 

 


