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Mødedato: 9. marts 2020 

Sted: Scandic Odense 

 

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

(JEH), Morten Rasmussen (MRA), Erik Juhl Mogensen (EJM) + Ditte Okholm-Naut (DON) 

Afbud: Louise Kwang 

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

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat 

 

3. Økonomi 

a) Foreløbigt årsresultat 2019 inkl. ledelsesberetning  

Kommentarer til ledelsesrapporten: 

Godkendt med enkelte kommentarer 

 

Kommentarer til årsregnskabet 

Godkendt          

 

Øvrige kommentarer til økonomi:                                                                                                                                                         

Bestyrelsen ønsker at se budget for EM TeamGym 2020 og VM Idrætsgymnastik 2021 

 

b) Budget 2021  

Bestyrelsen fastlagde strategiske temaer og ønsker blandt andet særligt fokus på 

netværksdannelse, som understøttende initiativ inden for alle områder. 

 

Alle enheder i organisationen får mulighed for at byde ind med forslag til konkrete 

initiativer der understøtter strategiske temaer. For udvalgene vil dette foregå i forbindelse 

med uge-16 møderne, som en del af budgetprocessen. Nogle initiativer er allerede fastlagt 

gennem strategiaftalen med DIF, og gennem forpligtelser med eksterne samarbejds-

partnere – f.eks. afholdelse af VM i Idrætsgymnastik.  

 

Hvert af fokusområderne får en administrativ tovholder, der sikrer, at alle indsatser 

koordineres og spiller sammen. Tovholderen får desuden til opgave at samle alle forslag til 

initiativer under deres respektive fokusområder til en samlet indstilling til bestyrelsen til 

drøftelse på bestyrelsesmøde 2. maj. 
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Strategiske temaer (fed med ekstra fokus) 

• Organisationsudvikling og projekter  

• Talentudviklingsmiljøer  

• Aktivering af inaktive foreninger 

• Konkurrence- og reglement 

• Internationale dommere 

• Spring-sikker med DGI 

• Mega-events 

• Landshold 

• IT-udvikling 

• Bevæg dig for Livet fitness 

• Udvikling af uddannelse 

 

Budgetproces 

Forsøget med pitch som vi havde sidste år gentages ikke, men der arbejdes fremadrettet 

på at finde et format hvor bestyrelsen og udvalg kan mødes. Bestyrelsen afventer endelig 

vedtagelse af ny struktur, som afgør fremtidig budgetproces.  

Timeline for budgetproces 2021: 

Marts: Udvalg inviteres til uge-16-møder. Eventuelle ønsker til aktiviteter der 

understøtter strategitemaer sendes til forbundskontoret forinden 

Uge 16: Udvalgsmøder afholdes, DRIFT-budget 2021 drøftes 

 

April: Forbundskontoret koordinerer indsatsområder til at understøtte strategi-temaer 

til budget 2021 

 

2 maj: Bestyrelsen drøfter indsatser til at understøtte strategi temaer til budget 2021 

 

13 juni: Bestyrelsen vedtager budgetforslag 2021 

 

14. nov.: Årsmøde, vedtagelse af budget 2021 
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c) Placering af årsmøde 2021 

Der har i flere omgange været et ønske om at rykke GymDanmarks Årsmøde til Fyn eller 

Jylland. I 2021 er Idrættens hus under renovering og det er derfor oplagt at lægge Årsmødet 

2021 vest for Storebælt. 

Bestyrelsen besluttede at afholde Årsmøde 2021 på Scandic Kolding 

 

4. Politisk Program 

Bestyrelsen godkendte første udkast til det politiske program og havde enkelte kommentarer 

og tilføjelser, som vil blive indarbejdet inden layout-udkast. 

 

5. Vedtægter 

Bestyrelsen besluttede, at fremsætte forslag til repræsentantskabet i november 2020, hvor der 

er foretaget en større revision af GymDanmarks vedtægter 

a. Ændringsforslag 

Bestyrelsen drøftede indhold som skal opdateres så de fremstår aktuelle og 

tidssvarende.  

 

b. Medlemskab  

Bestyrelsen drøftede indstilling om en mere gennemsigtig medlemsstruktur, der i 

højere grad afspejler den tilknytning som foreningerne har til forbundet, end deres 

størrelse.  

 

Bestyrelsen besluttede den overordnede model, hvor der er en let indgang og 

basistilknytning via et billig ’basis-medlemskab’, og et dyrere tillægs-medlemskab for de 

foreninger, der er tættest knyttet til forbundet. Bestyrelsen tog ikke beslutning om den 

eksakte pris på de to medlemskaber. Forslag til priserne drøftes og fastlægges på 

bestyrelsesmødet i maj. 

 

c. Politisk Organisering på udvalgs niveau  

Bestyrelsen nedsatte i november 2019 ”Arbejdsgruppen for politisk organisering på 

udvalgsniveau i GymDanmark” med henblik på at gruppen skulle afdække og beskrive, 

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 forbundets udvalg jf. strategiaftale med DIF. 

 

Bestyrelsen takkede arbejdsgruppen for det store arbejde, og arbejder videre med 

gruppens resultat, samt proces for hvordan den endeligt skal udmøntes. Der udestår 

enkelte punkter som skal besluttes. 

  

d. Drøftelse af navn og formål  

Udskydes til næste møde 
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6. Orientering 

a. Nyt fra administrationen 

Orientering om konsekvenser ved Corona-beslutninger. Vi følger myndighedernes 

anvisninger tæt og beslutter herefter. NM i april gennemføres, beslutning om publikum 

eller ej besluttes senere. (Det blev dagen efter mødet besluttet af aflyse alle arrangementer i 

marts + NM i april). Generelt opfordres alle i organisationen til at overlade beslutninger 

og kommunikation til forbundskontoret, som sørger for koordinering og udmeldinger. 

 

b. Nyt fra formanden 

Nuværende bestyrelsesmedlem Louise Kwang udtræder af bestyrelsen fra denne 

måned. Louise afløses af suppleant Bettina Lydersen indtil næste 

repræsentantskabsmøde. 

 

Bestyrelsen er orienteret skriftligt inden mødet om øvrige orienteringspunkter fra 

formanden. 

 

c. Øvrig orientering 

LCH: Har modtaget henvendelse fra Sydafrika som gerne vil samarbejde omkring 

TeamGym. Vi har tilbudt at formidle kontakt mellem trænere og fagpersoner. 

 

7. Evt. 

EJM fraværende til næste møde i maj + søndag til sommerseminar 

 

 


