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Mødedato: 13.01.2020 – kl. 20:00 

Mødenavn: UIG-møde 

Sted:          Skype 

Til stede:    Lotte Unnerholm, Trine Gilberg, Ann Krogsgaard, Helle Buus, Holger 

Himmelstrup, Jørgen Beck-Bang og Jakob Maagaard. 

Referent:  Jakob Maagaard.   

 

Orientering 

Ann orienterede om seminaret i Herning. De snakkede blandt andet om, hvordan 

klubber forholdt sig til forældrene på den gode måde. Forældrene er en vigtig 

medspiller i forhold til den enkelte disciplin.  

UIG ønsker at behandle dette emne yderligere til UIGs arbejdsweekend i februar, og til 

regionsmøderne i marts. Dette er Jakob ansvarlig for sker. 

 

Ann orienterede om omstrukturering i GymDanmark. Det indledende arbejde er gået i 

gang. Ved første møde blev der blandt andet snakket om, hvorledes der skulle 

indsamles empiri. Ann vil give UIG yderligere information om processen efter næste 

møde i arbejdsgruppen. 

 

Opgavefordeling i UIG 2020 (Jakob) 

UIG besluttede, at Ann skulle forsætte som næstformand. 

 

Helle påtalte, at hun havde oplevet i 2019, at ikke alt blev drøftet til det enkelte UIG 

møde, men at der var ”emner”, der blev drøftet både før og efter møderne mellem 

formanden og næstformanden, under deres fællestransport til Jylland. Dette synes 

hun var problematisk. 

 

Der var ingen andre UIG medlemmer, der kunne genkende Helles kritik og så det som 

et problem. Tværtimod, var de glade for, at det virkede som om, både formanden og 

næstformanden var velforberedte til møderne, og at det generelt er fantastisk, at der 

er nogen, der vil bruge deres tid på at snakke om idrætsgymnastik.  

 

Der blev desværre ikke fundet en ny ansvarlig for uddannelsessektionen, og UIG vil 

arbejde videre med at finde en kandidat i/eller uden for UIG. 

 

Jørgen er blevet den primære ansvarlige for konkurrence- og kalendersektionen. Lotte 

er blevet sekundær ansvarlig. 

 

Trine er blevet den primære ansvarlige for kommunikations- og brandingsektionen. 

Lotte er blevet sekundær ansvarlig.  
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Ann er blevet den primære ansvarlige for økonomisektionen. Jakob er blevet den 

sekundære ansvarlige.  

 

Helle er blevet den primære ansvarlig for Idrætsgymnastik for alle. 

 

Ann er blevet den ansvarlig for KIG reglementsgruppe. Medlemmerne i sektionen er 

derudover Louise (AIG), Pia (VGF), Ditti (KG66) og Dorthe (HGF). 

 

Ralf er blevet den ansvarlig for MIG reglementsgruppe. Medlemmerne i sektionen er 

derudover Jørgen og Holger. 

 

Uddannelse 

Jakob orienterede om det indgåede samarbejde med FB-Curves, som kom i stand 

mellem jul og nytår. UIG har købt 10 licenser til FB-Curves app, der indeholder MIG 

CoP og 10 licenser til FB-Curves app, der indeholder KIG CoP.   

Derudover, er der købt 1 licens til FB-Curves fradragsmodul, der kan anvendes under 

MIG dommerkurser og dommermøder. Firmaet har desværre ikke på nuværende 

tidspunkt et lignende modul for KIG. 

 

Licenserne gælder for et år, og forventes anvendt under daglig træning, konkurrencer 

og kurser. Trine vil snarest lægge et opslag op omkring fordelingen af disse licenser på 

de sociale medier. Her vil det være muligt at ansøge om dem. 

UIG vil i sidste ende træffe en beslutning om, hvem der får dem tildelt.  

 

I 2020 er der budgetteret med 40.000 kr. til en uddannelsesweekend. UIG ønsker 

forsat at fastholde de midler, men afventer udviklingen af de nye IG Camps, som 

GymDanmark vil afholde under den nye landsholdschef Helge Fisker. 

 

Konkurrence/Kalender (Jakob) 

Jakob orienterede omkring kalenderen 2020 og det arbejde, der er påbegyndt med 

kalenderen for 2021.  

 

Der er stadigvæk konkurrencer, der mangler placering i foråret 2020 og UIG ønsker, at 

der skal gøres alt hvad der er muligt for at finde en placering.  

Jakob tager fat i Dorthe, der vil udsende en mail til klubberne med de konkurrencer, 

der mangler en placering. 

 

UIG ønsker også at gennemgå proceduren for planlægning af kalenderen, og hvordan 

den bliver håndteret i løbet af året. Dette bliver der arbejdet med under UIGs 

arbejdsweekend i februar. 
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UIG har besluttet, at de ønsker at deltage i DM-ugen i 2021. Vi ser frem til at skabe 

den bedst mulige optakt til VM i København. 

 

 

Lotte orienterede om de nye konkurrencekontrakter. Det er et ønske fra UIG, at 

klubberne oplever den som et hjælpeværktøj, og at den er nem at gå til. 

 

Ann orienterede kort om proceduren ved dispensationen. UIG accepterede de nye 

tiltag og håber på, at det gør dispensationerne nemmere at håndtere. 

 

UIG fik vendt et emne, der blev bragt op til Aktivitetsmødet i 2019 vedr. danske 

mestre, der ikke var danske statsborgere. Jakob kontakter Torben Kjeldsen og får ham 

til at løfte problematikken i hovedbestyrelsen. 

 

UIG har indkøbt 20 Ipads til at optimere resultatindtastningen ved konkurrencer. 

Jørgen er gået i gang med at lave en indtastningsside, der arbejder sammen med 

GymScore. 

Der bliver sendt 10 Ipads til Aalborg, og Jakob får ansvar for, at de kommer med til 

både MIG og KIG konkurrencer i Jylland. Dorthe får ligeledes sendt 10 Ipads til 

Helsingør, hvor hun sikrer sig, de kommer med til MIG og KIG konkurrencer på 

Sjælland. 

 

Ann undersøger, om dommerhonoraret kan øges til 400 kr. pr. konkurrencedag i 

2020. Hvis dette kan lade sig gøre, har UIG besluttet at dette iværksættes med det 

samme.  

 

Kommunikation - Udskydes til arbejdsweekenden  

 

Økonomi 

Ann orienterede ganske kort om budget 2019 og 2020. 2019 budgettet bliver lukket 

fredag d. 17.01.2020, og der skal sendes kommentar til 2020 budgettet inden 

udgangen af januar. Dette arbejde påbegynder Ann. 

 

Ann har dog en står frustration over, at der endnu en gang skiftets regnskabssystem, 

og at dette skaber stor usikkerhed omkring budgetterne. Det er svært for UIG at 

gennemskue vores eget budget, og dette er løftet gentagende gange overfor 

økonomiafdelingen.  

  

Idrætsgymnastik for alle – Udskydes til temamøde med GymDanmark 

  

Reglementsgrupper  
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Reglementsgruppen i MIG går snarest i gang med en opdatering af trin-systemet, og 

dette arbejde forventes gennemført i løbet af 2020. 

  

VM2021 

Jakob kontakter Morten Rasmussen og anmoder om, hvorvidt han kan komme og 

fortælle lidt om VM02021 til arbejdsweekend i februar. UIG ønsker en større indsigt i 

de arbejdsopgaver, der er blevet fordelt og forventninger til udvalget. 

 

 

Evt. 

UIG drøftede kort den snarlige ansættelse af en disciplinkaptajn og kick-off møde i 

Odense lørdag d. 18.01.2020. 

 

 

 


