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Mødedato: 27. oktober  

Sted: GymDanmark, Idrættens Hus 

 

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Torben Kjeldsen (TOT), Louise Kwang, Jens 

Hornemann (JEH), Morten Rasmussen (MRA), Ditte Okholm-Naut (DON) 

Afbud:  Erik Juhl Mogensen (EJM) 

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

 

Velkomst v/formand Anders Jacobsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat  

Referatet fra seneste møde udsendes samtidig med dette. 

 

3. Godkendelse af forretningsordener  

a. Bestyrelsens forretningsorden 

Bestyrelsen har modtaget opfordring til at den nye suppleant deltager på møder.  

Bestyrelsen drøftede suppleantens muligheder for deltagelse i møder og nåede til enighed 

om, at suppleanten ikke deltager i bestyrelsesmøderne. Begrundelsen er, at hvis suppleanten 

deltager på møderne uden stemmeret, men med taleret, vil det blive en udvidelse af den 

nuværende bestyrelsesstørrelse, da det er yderst sjældent, at der stemmes ved 

bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen understreger, at suppleanten ikke deltager i møder, men 

modtager referater som øvrige folkevalgte. 

Bestyrelsen besluttede at følge eksisterende forretningsorden §1, hvor suppleanten alene 

deltager i møder såfremt et bestyrelsesmedlem er fraværende i længere periode. 

 

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen som også kan findes på gymdanmark.dk 

i. Bestyrelseskompetencer 

ii. Årshjul  

Bestyrelsen vedtog følgende ændringer: 

- 22. januar 2020 (pitch-møde?) 

- Temamøde 2. februar 2020: Grundet nogle udvalgs manglende mulighed for at 

deltage denne dag pga. konkurrenceaktiviteter, drøftede bestyrelsen muligheden for 

at flytte dato. Bestyrelsen fastholdt dagen og besluttede at de udvalg der ikke har 

mulighed for at være tilstede tilbydes opsamling en anden dag. Sted for Temamødet 

ændres til Fyn. 

- Møde den 25. november flyttes til Aarhus 
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iii. Budgetproces  

b. Ledelsens forretningsorden  

Godkendt 

 

4. GymDanmarks dokumenter 

Dokumenterne lægges på DIFs ekstranet i bestyrelsens grupperum. De overordnede dokumenter kan 

altid findes under møde 1. 

 

5. Strategi  

a. Ny politisk organisering: 

Procesplan gennemgået og godkendt. Bestyrelsen nedsætter arbejdsgruppen på 

næstkommende møde. Ansøgningsfristen er 12. november. 

b. Nyt politisk program: Procesplan godkendt. På næste bestyrelsesmøde får bestyrelsen 

mulighed for at arbejde med ønsker til politisk program. 

c. Fitness: Projekt vedr. mere fitness i GymDanmark og tværfaglige idrætter. DON holder møder 

med flere specialforbund og skriver ansøgning til DIF som skal involveres på et senere 

tidspunkt (økonomi). 

d. Talent- og Elite: Udvalgene har taget godt imod beslutningen om landsholdschefen.  

I forhold til talentudviklingsmiljø-projekterne, så mangler de interesserede foreninger fortsat 

at underskrive aftalerne om talentsamarbejder.  

Øvrige spor - Intet 

e. Udvalgs-strategier: Bestyrelsen besluttede at udvalgene skal orientere bestyrelsen på 

udvalgenes strategi halvårligt. Således kommer strategiopfølgningen til at ligge samtidig 

med DIF-sporene. 

 

6. Repræsentantskabsmøde 2019 

Bestyrelsen evaluerede årsmødet. Overordnet en oplevelse af et godt årsmøde med god stemning 

og diversitet hos fremmødte foreninger. 

 

7. Evt. 

- Periodisering på plads så økonomiopfølgning kan optimeres. 

- Kommende bestyrelsesmøde: Bestyrelsen skal arbejde med visionsinput til Politisk Program, 

derfor opfordres bestyrelsesmedlemmerne til at gøre sig tanker på forhånd og dermed møde 

velforberedte til visionsdrøftelserne. 


