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Mødedato: 12. maj 2020. Mødet blev genoptaget 14. maj via Teams. 

Sted: GymDanmark, Idrættens Hus, Brøndby 

 

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Torben Kjeldsen (TOT), Bettina Lydersen, 

Jens Hornemann (JEH), Morten Rasmussen (MRA), Erik Juhl Mogensen (EJM) + Ditte 

Okholm-Naut (DON). Relevante medarbejdere 

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

 

 

Bettina Lydersen blev budt velkommen som suppleant i bestyrelsen.  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat  

Godkendt 

 

3. Corona-situationen 

Bestyrelsen blev opdateres på den aktuelle Corona-situation og konsekvenserne for driften af 

GymDanmark 

a. Håndtering og kommunikation 

Som specialforbund følger vi en strategi, hvor vi kommunikerer myndighedernes 

vejledninger og beslutninger, samt DIFs anbefalinger. Vi vejleder ikke vores foreninger med 

egne anbefalinger, men hjælper med at tolke retningslinjer og opfordrer generelt 

foreningerne til at finde lokale løsninger indenfor anbefalingerne fra DIF. Det er meget 

forskelligt hvad de enkelte trænere, foreninger, kommuner og myndigheder har mod på. 

Kommunikationen sker centralt fra Forbundskontoret via relevante kanaler, herunder 

gennem særlige Corona-sider på gymdanmark.dk 

 

For at skabe samlingskraft ønsker bestyrelsen anbefalinger fra udvalg med idéer til, hvad der 

forenings- og træningsmæssigt kan lade sig gøre i forbindelse med genåbningen af 

gymnastikken. Denne involvering sker på møder med udvalgene som bestyrelsen 

gennemfører i juni/juli eller løbende. 

 

b. Økonomisk estimat 

Bestyrelsen blev orienteret om det økonomiske estimat som p.t ikke kan opgøres idet vi 

endnu ikke kender den endelige genåbningsplan for resten af året, og derfor ikke kan 

estimere de endelige økonomiske konsekvenser af Corona (udgifter/indtægter). Dog er 

GymDanmark i en situation, hvor der ikke er et stort overhead på vores aktiviteter. Flere af 

dem er direkte udgiftsposter, og det betyder, at aflysning af alle aktiviteter påvirker nogle 
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poster positivt og andre poster negativ. En stor del af vores økonomi kommer fra 

støttekroner, så forbundet står rimelig robust. Der må dog forventes et underskud af en vis 

størrelse for regnskabsår 2020.  

 

c. Mega Events. Mundtlig orientering v/Janne Jelstad 

I forbindelse med myndighedernes retningslinjer om coronavirus og de dermed 

følgevirkninger for vores Mega Events, drøftede bestyrelsen forskellige scenarier for afvikling 

af EM i TeamGym 2020 og VM i Idrætsgymnastik 2021. Det blev efter mødet besluttet i 

samarbejde med partnerne og UEG at flytte EM i TeamGym 2020 til april 2021.  

 

4. Årsregnskab 2019 

Bestyrelsen godkendte og afsluttede med underskrift årsregnskab 2019 

 

5. Økonomisk status  

Bestyrelsen blev orienteret om den økonomiske status på 1. kvartal 2020, som grundet 

konsekvenserne af Coronakrisen er indtrådt efterfølgende, ikke giver et helt retvisende billede 

af forbundets nuværende situation. 

 

6. Vedtægter: Fastsættelse af medlemskabskontingenter  

Bestyrelsen godkendte indstilling om ny medlemsstruktur, der afspejler incitament for 

medlemskab og medlemsforeningernes tilknytningsgrad. De stilles derfor til forslag for 

repræsentantskabet, at kontingentet ændres fra sæson 2021/2022 og består af et 

Basismedlemskab på 850 kr. og et Disciplinmedlemskab på 2.500 kr. Idrætsgymnastik (MIG & 

KIG) har fremover et samlet Disciplinmedlemsskab. Der er en 2% fremskrivning hvert år, 

afrundet til hele 5. Forslaget præsenteres for udvalg og fremsættes til beslutning af 

repræsentantskabet ved Årsmødet 2020.  

 

7. Budgetproces  

Bestyrelsen drøftede budgetprocessen og ønsker fremadrettet at finde en form, hvor der er 

bedre mulighed for drøftelser med udvalg. 

 

8. Budgetforudsætninger  

Bestyrelsen godkendte de fastlagte strategiske indsatser for 2021 inden for de vedtagne 

strategiske områder. 

a. Organisationsudvikling (spor1) 

b. Fitness (spor2) 

c. Uddannelse (spor3) 

d. Bedre Sportslig Udvikling (spor4 + landshold) 

e. Aktivering af inaktive foreninger (spor5) 

 

 

9. Budget 2021  

Bestyrelsen behandlede og godkendte budgetforslag for 2021  
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10. Vedtægter: Organisering på udvalgsniveau  

Bestyrelsen drøftede forslaget og besluttede at tage forslaget om udpeget formand for alle 

udvalg med i ’høring’ hos udvalgene på udvalgsturné i juni/juli. Herefter besluttes det endeligt 

(og inden 15. sep) om forslaget skal indeholde anbefaling om en valgt eller udpeget formand.  

 

11. Årshjul for bestyrelses-år 2021  

Bestyrelsen drøftede aktiviteter og vedtog mødestruktur for bestyrelsesåret 2021. Konsekvens 

heraf er blandt andet, at foreningsarrangementet primo januar lægges sammen med temadag 

sidst i januar. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde søndag. Årshjulet tages op igen på næste 

møde og justeres til. 

 

12. Politisk program  

Bestyrelsen besluttede endelig ordlyd til politisk program, som sendes i høring i 

medlemsforeningerne, inden det fremsættes som forslag til Årsmødet 2020. Programmet 

præsenteres også på møder med udvalg.  

 

13. Sommerseminar  

Bestyrelsen drøftede årets sommerseminar som ikke kan afholdes som planlagt grundet 

coronavirus. Dog fastholdes Bestyrelsesmøde i Kolding i en forkortet udgave (fre aften til 

lørdag)  

 

14. Kommende valg til DIF’s bestyrelse  

Bestyrelsen drøftede forbundets indstilling til de kommende valg til DIF’s bestyrelse og 

besluttede at indstille et GymDanmark bestyrelsesmedlem.  

 

15. Orientering  

a. Procedure for årets forening blev gennemgået 

b. Nyt fra administrationen 

- Orientering om Forbundskontorets drift under coronakrisen 

- Nye medarbejdere: Ole Holmskov Hansen (Disciplinkaptajn TeamGym), Nicolaj Blom 

Pedersen (Projektleder for BDFL - Fitness), Maja Thorslund (Barselsvikar for Janne 

Jelstad).  

- Ny Fitness-konsulent søges snart med ansættelse august (DIF-støttet) 

c. Nyt fra formanden 

 

16. Evt.  

 

 


