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Mødedato: 2. juni 2020 kl. 19.30 – 21.00  

Mødenavn: URG møde 10 

Sted: Skype/Teams 

Deltagere: Ane Kruse (ane), Annette H Pedersen (ahp), Beth Thygensen (bth), Camilla Kruse (ckr), Helle Jensen 
(hje), Inger Kluwer (ikl), Lotte Kok (lko), Tine Bull (thb), Hanne Enevoldsen (hen), 

Afbud: Anna Knutzen (ahi) barsel 

Referent: Lotte Kok (lko) 

Ordstyrer: Tine Bull (thb) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ekstra ordinært møde for at få godkendt GPR reglementsændringer. 
 

2. Orientering fra formand  
1. Nyt fra bestyrelsen 

Da sommerseminar er aflyst ønsker bestyrelsen at være til stede på et fysisk møde med os. De ønsker 
ca 1½ time af mødet til orientering omkring politisk organisering af udvalgene, og gebyrstruktur for 
foreninger. Vi har planlagt strategimøde d. 21.06, så AJA orienteres om dette. 
 

2. Andet 
LKO er kontaktet af finsk træner, der tidligere har været aktiv i DK. Hun har fremlagt idé til et opsæt 
omkring national team i AGG, som hun ønsker at præsentere for Udvalget. LKO finder nogle mulige 
datoer til præsentation af idéerne. Doodle sendes ud. 
LKO har forhørt sig hos kontaktperson for bestyrelsen for at undersøge på hvilket grundlag 
beslutningen omkring dommertildeling for B-konkurrencer er taget, da der ikke er rakt ind i udvalget 
for at få information omkring konkurrencestrukturen i AGG. Det virker som om baren måske er lagt 
forkert i forhold til differentiering mellem C-invitationskonkurrencer og B-konkurrencer, som 
ansøges og skal godkendes af IFAGG og afholdes i samarbejde med nationalt forbund. Der er aftalt et 
møde med kontoret, formand og LKO. Dato er endnu ikke fastlagt. 
Medaljer – Kan vi genbruge de allerede bestilte og leverede hvor konkurrencerne ikke er afholdt 
(mikro medaljer til GPR/RSG, GPR DM medaljer). Kontoret vil undersøge om de kan ”renses” og 
genindgraveres på vegne af alle udvalg. LKO følger op på dette. 

 
 

3. Status Økonomi 2020 v/CKR 
Kvartalsrapport modtaget kort før pinse. 
Vi kan ikke se af dette, at der er tilbagebetalt deltagergebyr, og LKO har spurgt kontoret om hvordan 
foreningerne har fået besked. Det skulle være sendt ud via infomail og ligger også på Corona hjemmesiden:  
https://gymdanmark.dk/corona-info-til-foreninger-2/ 
Vi kan ikke anvende dagens bundlinje som den ser ud nu til at indikere økonomisk status. 
 

4. Budget 2021 
Budget 2021 er godkendt uden ændringer af bestyrelsen 
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5. Stævnekalender 
Datoer er nu lagt på nettet for sæson 2020/2021 
 

Beslutningspunkt 

6. Oplæg fra GPR Reglementsgruppen 
Dokumenter til godkendelse er fremsendt af HEN 
 
Indstilling: 
Debat og beslutning af GPR reglementsoplæg. 
 
Beslutning: 
Vedtages at antal gymnaster i juniorrækken ændres til minimum 6 gymnaster (ændring fra 8 gymnaster) 
Fradrag for manglende gymnast: I Mini og Pige bevares fradrag for manglende gymnast = 0,5 
I Junior og Senior er fradraget 0,75 for første manglende gymnast - herefter 0,5 for efterfølgende.   
Præcisering af aktivt reskab/i funktion/redskabsøvelser er et redskab, der er i bevægelse 
 
Oplæg godkendes med ovenstående småjustering omkring aktivt redskab. 
 
Det tilrettede officielle reglement tilstræbes at være lagt på hjemmesiden senest 15.06.2020 
 

Debatpunkter: 

9. Forum for rytmisk gymnastik 
Medlemsstrategi – skal den være åben for alle 
Lige pt får vi ansøgninger fra mange sider, skal de bydes velkommen eller ønsker vi at holde den til aktive i 
gruppen fx dommere/instruktører mv. 
Vi ønsker gruppen bredt funderet, så åben for alle. 
Der kan laves et spørgeskema for at høre om deres tilhørsforshold og aktivitet. IKL rækker ud til kontoret for 
denne løsning, da det giver os lidt info om medlemmerne i gruppen. 
 

10. Virtuelt sommerseminar 
Skal vi forsøge at afholde et virtuelt sommerseminar – måske i august 
Torsdag d. 20.08..20 kl. 19.00-21.00 afholdes webinar. Spørgsmål skal stilles på forhånd og seancen optages. 
Vi skal have et sæt-op, hvor vi sidder flere sammen af hensyn afvikling. Forslag ØST - VEST. 
 

11. Beslutninger taget mellem møderne 
Ingen. 

12.  Valg af referent og mødeleder  

Referent: LKO 
Mødeleder: HJE 
Næste møde: 21.06.2020 kl. 9.30 – 16.00 fysisk møde (Hos LKO) 
 

13.  Eventuelt 
LKO skriver nyhedsbrev, som sendes til kommentering i URG inden udsendelse til miljøet. 

14.  Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail (02.06.2020), frist for kommentering (10.06.2020), hvorefter referat lægges 
på hjemmesiden. 
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URG møder sæson 2019-2020: 
 

Mødenr. Dag Tid Sted 

1 27.10.2019 14.30 - 15.00 Idrættens Hus 

2 11.11.2019 20.15 – 22.00 Skype (Teams) 

3 30.11.2019 10.00 – 16.00 Vanløse 

4 27.01.2020 20.15 – 22.00 Skype (Teams) 

5 16.02. 2020 9.00 – 15.30 Idrættens Hus 

6 23.03. 2020 20.15 – 22.00 Skype (Teams) 

7 08.04.2020 19.00 – 21.00 Skype (Teams) 

8 27.04.2020 16.00 – 18.00 Skype (Teams) 

9 11.05.2020 16.00 – 18.00 Skype (Teams) 

10 02.06.2020 19.30 – 21.00 Skype (Teams) 

11 21.06.2020 Heldagsmøde Hos LKO (Øst/Vest Skype (Teams)) 

12 23.08.2020 10.00 – 16.00 Øst/Vest Skype (Teams) 

13 07.09.2020 20.15 – 22.00 Skype (Teams) 

14 26.10.2020 20.15 – 22.00 Skype (Teams) 

1 14.-15.11.2020 Heldagsmøde 
Repræsentantskabsweekend, Onboarding seminar & 
Udvalgsmøde, Brøndby 
Skal prioriteres 

 


