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Mødedato: Søndag den 2. februar 2020 

Sted: GymDanmark, Idrættens Hus, Brøndby 

 

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

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

Gæster: Landsholdschef Helge Fisker (HFI) og Event Manager Janne Jelstad (JJE) 

Afbud: Erik Juhl Mogensen (EJM) 

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

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

HFI, JJE deltager i punkt 1 – 5 og 7 

 

2. Godkendelse af referat  

Intet 

 

3. DM-ugen  

JJE orienterede om GymDanmarks rolle i DIF’s fælles DM-uge (uge 25) i Aalborg 2021.  

 

Formålet med den fælles DM-uge er ønsket om at samle flere forskellige DM’er på tværs af idrætsgrene, 

og dermed en større platform for branding og markedsføring af disciplinerne.  

 

JJE har kontaktet alle udvalg med henblik på interessetilkendegivelse for deltagelse (alt økonomi og 

vilkår bliver som det plejer). Positiv tilbagemelding fra Tumbling, Trampolin, Rytmisk, Idrætsgymnastik og 

TeamGym.  Endelig beslutning om deltagelse træffes i løbet af foråret, og inden det første skridt for 

budget 2021 igangsættes. 

 

ANW overtager projektledelsen mens JJE er på barsel. 

 

4. Bedre sportslig udvikling 

HFI gav status på arbejdet med Bedre Sportslig Udvikling og den proces, der har været i 

Idrætsgymnastik. En intensiv proces med mange gode dialoger med udvalg, klubber, (lands)trænere og 

gymnaster. Første disciplinkaptajn er nu ansat (Michele Blomsterberg Hansen) og plan for møderække 

med øvrige udvalg er i kalenderen. Bestyrelsen kvitterede og anerkendte HFI og resten af medarbejderne 

for det store og vellykkede arbejde med at omsætte og implementere forbundets talent- og 

elitesstrategi.
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5. Opsamling på Temamødet 

Forbundskontoret skriver forslag til Politisk Program med input fra Temamødet. Bestyrelsen drøfter 

forslag på næste bestyrelsesmøde 9. marts.  

 

6. Den strategiske retning i 2021 

Bestyrelsen drøftede, om output fra temamødet ændrer på den overordnede strategiske retning allerede 

i 2021.  

 

De strategiske områder: (ekstra fokusområder) 

• Landshold 

• IT-udvikling 

• Organisationsudvikling og projekter – frivillighedspolitik, arbejdsgruppe med fokus på 

medlemstilbud til dem der ikke bruger os (se også aktivering af inaktive foreninger) 

• Bevæg dig for Livet fitness 

• Udvikling af uddannelse 

• Talentudviklingsmiljøer - sunde træningsmiljøer – afventer DIF undersøgelse 

• Aktivering af inaktive foreninger 

• Konkurrence- og reglement 

• Internationale dommere 

• Spring-sikker med DGI 

• Mega-events 

• NYT: differentiere os fra DGI – hvad kan vi tilbyde ud over konkurrence, som DGI ikke har 

 

Bestyrelsen drøftede metode til hvordan ovenstående skal prioriteres. Emnet skal genbesøges på et 

senere bestyrelsesmøde. 

 

7. Kontingentstruktur og medlemsformer 

Bestyrelsen tog indledende drøftelse til en eventuel revidering af kontingentstruktur og medlemsformer. 

Baggrunden er blandt andet et fragmenteret medlemslandskab herunder, at Fitness fylder mere i 

GymDanmark og udfordrer den nuværende model. 

 

Bestyrelsen gav forbundskontoret mandat til at arbejde videre med forslag til en ny model. Modellen 

drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

 

8. Trivselsmåling 

Bestyrelsen blev orienteret med   de væsentligste pointer i årets trivselsmåling på Forbundskontoret. 
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9. Orienteringspunkter 

a. Regnskab 2019 v/DON 

i. Sidste bemærkninger justeres. Udvalgene har været konservative i forhold til 

budgetlægning som betyder udslag i overskud på budgettet for flere. 

b. Strategiarbejde 2020 v/DON 

i. Strategisporene arbejdes der pt. med på forbundskontoret. Bestyrelsen opdateres på 

næste bestyrelsesmøde. Drøftelse om afvikling af pitchmøder, herunder eventuelt at 

inddrage sommerseminaret som mødeplatform. 

c. Nyt regnskabssystem, ny kontering, revidering af budgetter v/DON 

d. Ny personalehåndbog, gennemskrivning af nuværende. Vilkår er ikke ændret. v/DON 

e. Fitness-projekt i SPF v/DON 

i. DON aftaler måltal med DIF 

f. Nyt fra formanden v/AJA 

i. Første møde med Herning omkring Gymnaestrada 2027 er afholdt, positive 

tilbagemeldinger. 

ii. DIFs årsmøde 2. maj, congres (idrættens kampdag) den 1. maj. 

 

10. Evt. 

Intet 


