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Mødedato: 25. november 2019  

Sted: Springcenteret, Aarhus 

 

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

Nyt pkt. 10 – Indstilling af administrationsgebyr til udvikling af IT 

 

2. Godkendelse af referat 

 

3. Årets forening – statuette 

Bestyrelsen vedtog statuette for Årets forening med ændring i statuette (bestyrelsen uddeler pkt 1),   

 

Procedure: 

Bestyrelsen beslutter efter indstilling fra GymDanmarks konsulenter. Alle opfordres til at gøre 

opmærksom på foreninger der kan gøre sig gældende. 

 

4. Arbejdsgruppe for Politisk struktur på udvalgsniveau 

Ifølge strategiaftale med DIF (SPOR1) som omfatter organisationsudvikling af de politiske niveauer i 

GymDanmark, vedtog bestyrelsen arbejdsgruppe med primær opgave, at afdække hvilken politisk 

struktur på udvalgsniveau, der bedst sikrer at organisationen lever op til ønsket og ambitionen om 

en kompetent, handlingsparat og fleksibel ledelse af arbejdet i forbundet. 

 

Arbejdsgruppen består af:  

Fra bestyrelsen: Jens Hornemann (formand for arbejdsgruppen), Anders Jacobsen, Torben Kjeldsen, 

Fra aktivitetsudvalg: Ann Krogsgaard, Søren K. Nielsen, Kim Kløve Lassen, Lotte Kok, Anna Kronborg 

Haar 

Fra forbundskontoret: Betina Juul Nielsen og Anette Jentzsch  

Procesleder: Anne Nørkjær Werner 

 

Arbejdsgruppen har første møde den 9. december kl. 18:00 i Brøndby (IH) 
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5. Talent- og elite, ramme 

Operationalisering af talent- og elitestrategien 

I foråret 2019 besluttede bestyrelsen at skabe en ny struktur for bedre sportslig udvikling med det 

formål at arbejdet med talent-, elite- og landshold sker i forlængelse af bestyrelsens strategiske 

beslutninger.  

 

Strukturen implementeres blandt andet med henblik på opnåelse af bedre vidensdeling og 

ressourceudnyttelse på tværs af discipliner, et skarpt fokus på trænernes, gymnasternes og 

foreningernes udvikling, samt forløsning af fuldt potentiale og opnåelse af ambitiøse langsigtede 

præstationsmål.  

 

Bestyrelsen vedtog en operationalisering af strategien med konkretisering af det videre arbejde, og 

gav landholdschefen mandat til at omfordele aktiviteter og de i detail-budgetterne fordelte midler.  

 

Der vil være en individuel proces med alle discipliner, startende med Idrætsgymnastik.  

 

6. Politisk program (2022) 

Bestyrelsen arbejdede med politisk retning for GymDanmark og fastlagde tre spor: 

 

• Interesseorganisation 

Livslang bevægelse og god grundmotorik 

 

• Medlemsorganisation   

Attraktive tilbud og aktiviteter 

 

• Virksomhed/organisation  

Ny udviklende og agil organisation 

 

Foreninger og udvalg får mulighed for at komme med input til det politiske program 

(Især inden for medlemsorganisation) på temamøde den 2. februar 2020. 

Forbundskontoret samler input og genbesøger emnet på et senere møde. 

 

 

 

7. Årsmøde 2019 – Samlet evaluering 

Bestyrelsen drøftede den samlede evaluering for GymDanmarks Årsmøde 2019. 

Evalueringen benyttes som indikation til hvordan den kommende årsmødeweekend afvikles. 

 

Samlet overordnet evaluering: 

Generelt er der positive tilbagemeldinger på både indhold, oplægsholdere, struktur, forplejning og 

lokaler og årsmødet betragtes som succesfuldt afviklet. Især blev søndagens erfa-gruppemøder godt 

modtaget. Drøftes inden næste års planlægning. 

 



 

          REFERAT 

        Bestyrelsesmøde 2/2020                                                                    

 

 

3 

 

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt aktivitetsudvalgsmøderne skal tages ud af årsmødet og besluttede at 

dette tages i arbejdsgruppen om organisationsudvikling og på temamøde 2. februar. 

 

Kort drøftelse af hvad der kan få flere foreninger til at deltage. 

 

8. Vedtægtsrevision 

Bestyrelsen besluttede at igangsætte nyskrivning af vedtægterne, da flere af paragrafferne er uklare 

efter mange års justeringer. 

  

9. Orientering 

- Opfølgning på DIF-strategi jf. fremsendte bilag 

- Orientering fra formanden jf. fremsendte bilag 

Bestyrelsen ønsker på et senere møde (senest foråret 2020), at drøfte eventuel GymDanmark-

kandidat til opstilling i DIFs bestyrelse. 

- Orientering fra direktøren:  

- Nyt fra Forbundskontoret  

- Fitness-ansøgning jf bilag 

- Idrætsforum Kbh., invitation til arbejdsgruppe BJN deltager 

- Tivoli har meddelt at de desværre ikke kan finde plads til GymDanmark i deres program til næste år. 

- DIF DM-ugen 2021, JJE deltager i møde og forventningsafstemmer 

- Deltaget i DGI-landsmøde 

 

10. IT – Administrationsgebyr 

Bestyrelsen vedtog at GymDanmark indfører et administrationsgebyr på 15 kr./transaktion pr. 1. 

januar 2020, til dækning af omkostninger og udvikling af løsning, så GymDanmark kan modtage 

internationale betalingskort (og MobilePay på sigt). 

 

11. Evt. 

Kontaktpersonordning: Bestyrelsen besluttede at fortsætte med nuværende set-up (udvalg).  


