Referat udvalgsmøde Tumbling

Nr. 1 – 2019

Mødedato:

12. november 2019

Tid:

kl. 20.00 - 22.00

Sted:

OGF Klubhus

Deltagere:

Udvalgets medlemmer

Afbud:

Anders Sørensen

Referat:

Hanne Lindholmer

1.

Godkendelse af dagsorden
• Fremadrettet der anvendes en fast skabelon for dagsorden, som ”genanvendes” som referat.
• Dagsordenen udseendes pr. mail senest ugedagen før planlagte møder.
• Ønskes til dagsordenen skal sendes til formanden senest 10 dage før det planlagte møde.
• Kun efter aftale og i særlige tilfælde, vil udvalgsmøder strække sig ud over 2 timer.

2.

Valg af referent
Opgaven som referent vil gå på tur i følgende rækkefølge:
• Hanne Lindholmer
• Anders Sørensen
• Jakob Rasmussen
• Janneke Lang
• Malthe Hvid Nielsen
• Sebastian Møller Bro
• Sune Straarup Jensen
• Søren Juul Sømod
• Thomas Juul Hansen

3.

Orientering
a. Hovedbestyrelsen
• Intet
b. Forbundskontoret
• Intet
c. Økonomi
• Jakob er godt i gang som økonomiansvarlig
d. Sektioner
Følgende sektioner er nedsat:
• Sektionen for talent- og eliteudvikling
Kontaktperson: Sebastian Møller Bro
• Konkurrencesektionen
Kontaktperson: Sune Straarup Jensen
• Eventsektionen.
Kontaktperson: Malthe Hvid Nielsen
• Breddesektionen.
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•

Kontaktperson: Janneke Lang
Uddannelsessektionen.
Kontaktperson: Søren Juul Sømod

Udvalget vil få ”besøg” af cheflandstræner Helge Fisker ved én af de førstkommende udvalgsmøder,
hvor han vil fortælle om sine tanker for landshold,- talent,- og elitearbejdet.
Har udvalgets medlemmer på forhånd spørgsmål som ønskes belyst af/ drøftet med Helge Fisker,
kan de sendes til Sebastian Møller Bro.
e. Ad Hoc grupper (punktet ændret til opgaver)
• Der er ønske om at det er på hjemmesiden, under ”Tumbling”, at foreningsmedlemmerne
finder UTU og ikke som nu under ”kontakt”.
• Af hjemmesiden skal det fremgå hvem der er kontaktpersoner for de enkelte sektioner.
• Der er ønske om større synlighed af UTU på tumblingsiden, for at invitere til åbenhed og
tilgængelighed.
Hanne kontakter forbundskontoret ang. de ønskede ændringer.
•

For at sikre kommunikationen med foreningsmedlemmerne skal foreningernes
kontaktoplysninger opdateres.
Jakob Rasmussen tager sig af opgaven
•

Der er ønske om at Tumbling promoverer sig som selvstændig disciplin på de sociale
medier.
Sebastian Møller Bro tager sig af opgaven.
•

Udvalgets oplæg til GymDanmark’s nye politiske program vil blive behandlet på næste
udvalgsmøde.
Janneke Lang får renskrevet materialet fra repræsentantskabsmødet og sender det ud til udvalgets
medlemmer. Hanne Lindholmer kommer med et oplæg til næste møde.

4.

Årshjul
•
•

Der er enighed om at der skal ligge et opdateret årshjul for udvalgets arbejde.
Det er hensigten at alle tumbling relevante møder og aktiviteter opdateres på årshjulet
løbende.
• Formand og kontaktpersonerne for de enkelte sektioner har det overordnede ansvar for
løbende at holde årshjulet opdateret.
• I første omgang vil årshjulet blive brugt som et internt arbejdsredskab, men det er
hensigten, at årshjulet på sigt skal lægges op på Tumblings side på GymDanmark
hjemmesiden tilgængeligt for foreningsmedlemmerne.
Sune sørger for at den nuværende excel-version konverteres til en version der er tilgængelig for alle
udvalgets medlemmer.
5.

Opfølgning på den lovede udligning af budgetoverskridelse for indeværende budgetår.
• En hævet egenbetaling for deltagelse i WAGC på 1.000,- kr. pr gymnast er effektueret.
• Egenbetaling for landsholdsdeltagernes deltagelse i samlinger, vil efter udvalgets bedste
overbevisning, være i modstrid med de 5 efterskolers nuværende intention for aftalen.
Da landsholdsarbejdet og dermed også den nuværende efterskoleaftale fremadrettet vil overgå til
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cheflandstrænerens ansvarsområde, vil udvalget i undersøge muligheden for et fortsat tæt
samarbejde med efterskolerne.
Hanne Lindholmer kontakter efterskolerne for et ”kaffemøde” først i det nye år.
• Breddesektionen, hvorunder arbejdet med Tumbling for alle indgår, arbejder videre med en ud
bredning og udvidelse af Tumbling for alle konkurrencerne.
• Det vil ikke umiddelbart være praktisk muligt at arrangere og afvikle en Camp hvor VM og WAGC’erne
er aktører.

3

