
 
 
 

                                                                              
 
 

Referat - UTG-møde d. 14. juni 2020 
 
Til stede: Anders Thorup Prendergast, Jeanette Jensen, Kenneth Pingel, Kim Mortensen, Mette Baunsgaard, 
Michael Brøgger Andersen, Tanja Venø Andersen 
Referent: Kim Mortensen 
 

 UTG – Hvad nu  
o Vigtigt at have fokus på at fordele opgaverne og sætte holdet i forhold til opgaven. 
o Indtil videre hjælper vi hinanden bedst muligt. 
o Fokus på at fysiske møder skal være arbejdsmøder i stedet for infomøder. 
o Hvad kan vi bruge kontoret til? Vigtigt at kunne give opgaver videre. Lave en liste over 

opgaver vi kunne dele/uddelegere med kontoret. 
o Michael og Kenneth afholder møde med Kim L om hvilke opgaver der ligger/lå på hans 

bord. 
o Der lægges op til møde med Ole og Helge i august, hvor der afklares hvordan vi kan bruge 

hinanden. Mette og Tanja finder dato. 
o  

 Årsmøde 2020 – Ny formand 
o Forskellige kandidater bliver vendt som muligheder for medlemmer i UTG/ formand. 

 

 UTGSS 
o Er vi klar til 21/22 

 Michael arbejder med planlægning. Der rykkes rundt på mindst muligt i forhold til 
at der ligger EM. Michael sender en ny kalender ud. 

 Kalender for 22 er ved at være klar. 
 Der arbejdes så småt med 2023. 

 UTGDORS 
o Er vi klar til 2021 

 Reglementer 

 Ekstra tilføjelse til Teknisk Regulativ: Hvis man har et minihold i første 
division kan der ansøges om wildcard året efter til Liga. 

 Teknisk Regulativ godkendt hermed godkendt 
 Dommere 

 Kravet om antal dømte konkurrencer gives der dispensation for i denne 
sæson. Der arbejdes med at få en ny dommerpåsætter. 

 Dommeruddannelse 

 Der arbejdes med hvornår og hvordan dommeruddannelsen, seminar og 
overdommeruddannelse skal stykkes samme her til efteråret. Ikke nogle 
konkrete tidspunkter endnu. Der undersøges nærmere på, hvad der ligger 
af økonomi. Som minimum skal der findes penge til at afholde et 
dommerkursus for nye dommere. Kenneth/Kim arbejder videre med 
datoer 

 UTG Kursus 
o Multikursus ? 

 Der er forsat booket lokaler i august. Det overvejes at datoen skal flyttes længere 
hen i efteråret pga. Corona-situationen. 

 Forslag til modul: Modul for trænere i at forstå og bruge reglementet. 
 
 



 
 
 

                                                                              
 
 

 UTG Økonomi 
o Covid 19 – påvirkning af 2020? 

 Der er ikke noget nyt pt. 
 Der er nogle udfordringer omkring endelig afregning på afholdte stævner. 

Michael/Jeanette afleverer den på kontoret hvor der tages stilling til, hvad der 
kan/skal gøres. Alternativt sendes det til høring i ordensudvalget. 
 

o Budget 2021? 
 Budgettet er udarbejdet i samarbejde med kontoret. 
 Der mangler en endelig godkendelse og aflevering til UTG. 

 

 UTG Landshold  
o Der er styr på ændringer af plan omkring landshold pga. flytning af EM 
o Der er planlagt én camp 
o Kontrakterne omkring landstrænerne skal ændres pga. flytning af EM. Det arbejder Helge 

med i samarbejde med kontoret. 
o Det virker til at der er god stemning omkring landholdene trods den ændrede situation 

omkring Corona. 
 

o Samarbejde med Ole og Helge 
 Ole og Helge vil gerne drages ind omkring samarbejde med UTG – og det vil UTG 

også gerne. 
 

 Bordet rundt 
o Tanja er ved at have styr på afvikling af Startpakke Springgymnastik. 


