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Mødedato: 25. oktober 2019 

Sted: GymDanmark, Idrættens Hus 

 

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Torben Kjeldsen (TOT), Josefine Jørgensen 

(JOJ), Jens Hornemann (JEH), Morten Rasmussen (MRA), Erik Juhl Mogensen (EJM) + Ditte 

Okholm-Naut (DON) 

Referat: Anne Nørkjær Werner (ANW), Anette Jentzsch (AJE) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

URG-indstilling, nyt punkt 4 

 

2. Godkendelse af referat  

Godkendt 

 

3. Kommissorium for arbejdsgruppen for ny politisk organisering 

Bestyrelsen godkendte kommissorium, stillingsopslag og procesplan 

 

4. URG 

Bestyrelsen behandlede URG’s indstilling til aktiviteter for at imødegå forventet underskud i 

indeværende år. Bestyrelsen anerkender URGs grundige stykke arbejde og godkendte 

indstillingen.  

URG Holdgebyrer: Bestyrelsen godkendte nye hold-gebyrer. 

 

Årsmødeweekend (orientering) 

Bestyrelsen roste forbundskontoret for det store stykke arbejde med årsmødet.  

Næste år flyttes Årsmødet til 14. – 16. november 2020 grundet EM2020 og FIG-kongres.  

 

 

 

 

 

 

5. Temamøde fredag aften 

Oplæg og debat ved Anne Marie Dahl, fremtidsforsker med speciale inden for megatrends. 

Foreninger, frivillige og ansatte deltog.  

 

6. Årsmødet (Repræsentantskabsmødet) 2019 

Overskrifter gennemgået  
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7. Udvalgsårsmøder 

8. On boarding – lørdag 

9. On boarding – søndag 

10. De første bestyrelses-/udvalgsmøder 

 

Evaluering af bestyrelsesåret (drøftelse) 

11. Evaluering af bestyrelsens arbejde 

Samarbejdet i bestyrelsen fungerer godt og efter hensigten. 

Det har taget tid at komme i gang i den nye bestyrelse, men bestyrelsen mener, at være et sted 

nu, hvor det er en samlet bestyrelse med det nødvendige vidensgrundlag. De første møder bar 

præg af at lære organisationen og hinanden at kende og drøftelserne krævede derfor langt 

mere tid, end der var til rådighed. Derfor blev mange punkter ikke færdiggjort/udskudt. 

Bestyrelsen er enige om, at det siden sommerseminaret har fungeret godt og at bestyrelsens 

drøftelser tages på det strategiske og politiske niveau, som man ønsker, og at driften drives 

administrativt med orientering til bestyrelsen. Forventning om, at næste bestyrelsesperiode 

ikke har lige så lang indkøring. 

 

12. Evaluering af ledelsens arbejde 

Fungerer godt, men det er hele tiden en balancegang mellem hvornår bestyrelsen skal ind i 

beslutningsprocesser. 

 

Orientering 

13. Orientering  

- AJA inviteret med i DIF-arbejdsgruppe om valgforberedendeudvalg som arbejder med 

stillingsbeskrivelser.  

- UEG-kongres om to uger. LCH, AJA, EJM og DON deltager 

- På fremtidigt møde skal bestyrelsen drøfte danske kandidater til internationale poster.  

- LCH: Møde med Kim Kløve og Max Andersen, og Per Sjöstrand (SE+UEG) der arbejder på 

strategi med udbredelse af TeamGym internationalt, herunder besøg i Syd Afrika ultimo 

november mhb. på at få kontinentet repræsenteret ved EM i TeamGym 2020.  

 

14. Evt. 

- Intet 


