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Mødedato: 12. – 13. juni 2020 

Sted: Middelfart 

 

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

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

Afbud Bettina Lydersen (BLY) Morten Rasmussen (MRA) deltog ikke i mødet fredag. 

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

 

DAGSORDEN 

 

FREDAG 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat 

- Referat kan fremover lægges på gymdanmark.dk otte dage efter det er udsendt til bestyrelsen, 

såfremt der ikke har været væsentlige ændringsforslag. 

- I stedet for ’godkendelse af referat’, bliver opfølgningspunkt fra sidste møde fremover en del 

af dagsordenen.  

- Dagsorden lægges på gymdanmark.dk i kalenderen 

Dagsorden og referat udsendes ikke særskilt til udvalgsformænd. 

 

3. Økonomiopfølgning, status på 2020  

Coronavirus har stadig stor påvirkning i samfundet og dermed også på GymDanmarks 

mulighed for at gennemføre planlagte aktiviteter. Der er stadig mange ubekendte faktorer i 

forhold til, hvordan 2. halvår 2020 vil udvikle sig. Ud fra estimat på væsentligste afvigelser, 

drøftede bestyrelsen konsekvenser og handlemuligheder for 2020-resultatet.  

 

Estimat er baseret på en forventning om at: 

- Indendørs idræt åbnes i en grad så der er fuld adgang til alle faciliteter 

- Kontakt, herunder modtagning fortsat er fuldt tilladt 

- Man må forsamles op til 200/500 personer fra august 2020 

- Landshold kan rejse med henblik på international deltagelse   
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Der er aktiviteter for landsholdene der pga. Corona er blevet flyttet fra afholdelse i 2020 til 

afholdelse i 2021. Dette påvirker økonomien positivt i indeværende år, men med en forventet 

negativ afvigelse ift. til planlagte budget 2021 på kr. 850.000. 

 

4. Budget 2021 

a. Justering af budgetforslag 2021 

Bestyrelsen besluttede, at udsatte aktiviteter fra 2020 indarbejdes i budgetforslag 

2021, således det bliver retvisende for årets aktiviteter. Dette betyder således også, at 

der vil blive et større budgetteret underskud i 2021 som fremlægges 

repræsentantskabet ved Årsmødet 2020. 

b. Godkendelse af formandshonorar  

Bestyrelsen besluttede at fastlægge formandshonoraret til 200.000 kr. i 2021.  

c. VM Idrætsgymnastik 2021 

Bestyrelsen blev orienteret om status på økonomi. Der indkaldes evt. til 

ekstraordinært bestyrelsesmøde, når endelige tilsagn fra samarbejdspartnere 

foreligger. 

d. Opfølgning på budgetdialog med udvalg v/AJA  

AJA har haft kontakt til alle udvalg og drøftet budgetprocessen, de fleste har haft en god 

oplevelse og enkelte har savnet mere information om, hvordan møderne skulle forløbe. 

Drøftelse af, hvordan dialogen mellem udvalg og bestyrelse kan styrkes fremover, 

herunder om kontaktpersonordningen skal sættes mere i spil. Dette skal drøftes 

når/hvis den nye politiske struktur besluttes på Årsmødet 2020.   

 

 

5. Det strategiske arbejdende specialforbund v/Martin Borch DIF 

Bestyrelsen havde besøg af Martin Borch fra DIF til en workshop om ’den strategisk 

arbejdende bestyrelse’. 

 

LØRDAG - Opsamling 

 

6. Fra Politisk program til strategi  

Bestyrelsen blev orienteret om strategiproces med DIF. De strategiske spor fastlægges 

ultimo 2020 og drøftes i efteråret, med baggrund i det politiske program, 

Operationalisering af strategien, drøftes og besluttes i foråret 2021. 
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 DIF Strategiproces 2022 - 2025 

2020  

13. juni Bestyrelsesseminar, de første drøftelser tages i bestyrelsen, med baggrund 

i GymDanmarks og DIFs politiske program. 

Deltagere: Bestyrelsen og Martin Borch DIF 

Uge 35-36 DIF Møde med Martin Borch og Frans Hammer/DIF.  

Mødet skal være med til at forventningsafstemme (politisk), og planlægge 

vores unikke vej til en strategiaftale (praktisk og administrativt med rolle, 

mandat og ansvar). Her planlægges, bl.a hvordan og hvornår bestyrelsen 

arbejder med at forme de strategiske spor. 

Deltagere: AJA, DON og ANW 

Primo november Statusmøde med DIF (Forbundskontoret og DIF) 

Primo december 1. Udkast 

Foreløbigt udkast til GymDanmarks strategiområder, med angivelse af et 

forventet ambitionsniveau og forventet økonomisk prioritering til indsatsen. 

2021  

Primo januar Statusmøde med DIF (Forbundskontoret og DIF) 

Primo februar Statusmøde, hvor plan for hvordan vi bliver konkrete på det vi har fået 

godkendt drøftes (Forbundskontoret og DIF) 

1 maj 2. Udkast 

Konkretisering af forbundets indstilling af en ny strategiaftale 

1 juni Høringsfase i juni 2021 på administrationens indstilling til DIF’s bestyrelse 

om strategiaftale. 

Ultimo August DIFs Bestyrelsen mødes efter OL i Tokyo og træffer endelig beslutning 

Primo oktober DIFs bestyrelses beslutning cementeres endeligt i oktober 2021 på 

budgetmøde. 

November Strategien besluttes af GymDanmarks repræsentantskab på Årsmøde 2022 i 

forbindelse med budgetlægning for 2022. 

2022  

Januar Opstart ny strategiperiode 
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Strategiske områder som bestyrelsen drøftede: 

 

GymDanmark DIF 

Fundament for livslang bevægelse Let tilgængelig motionsidræt 

Skoler & daginstitutioner (børns motorik) 

Fællesskaber Fornyelse af medlemskab 

Gør det sjovt/nemt at være frivillig 

Foreningerne Foreningsudvikling 

Uddannelse Uddannelse 

Videns-baseret (ansvar og eksperter) Udvikle aktiviteter MED de unge 

(foreningslab) 

Træningsmiljøer Sunde talentmiljøer 

Konkurrencestruktur 

Interessevaretagelse Byudvikling, klima & miljø 

Fitnessdiscipliner/motionsgymnastik Digital udvikling 

 Socialt ansvar 

  

 

7. Bestyrelsens Årsmøde-forslag  

- Politisk program 

- Vedtægter, herunder 

o Medlemsstruktur 

o Organisationsudvikling  

 

8. Udvalgsdialogmøder  

Mødeplan og deltagere: 

13. juni, Tumbling i Odense kl. 14-16: Totte, Anders, Jens 

14. juni, Idrætsgymnastik i Idrættens Hus, kl. 13-16: Morten, Totte, Anders, Jens 

21. juni, SportsAcro i Odense kl. 9: (Totte), Anders, Jens 

21. juni, Rytmisk i Greve kl. 13: (Morten), Anders, Jens 

23. august, RopeSkipping i Odense kl. 9: (Totte), (Lene), Anders, Jens 

Mødedato udestår i skrivende stund: UTG, UTR og GfA 
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9. Fordeling af kontaktpersoner for udvalg 

Bestyrelsen oplever generel tilfredshed med ordningen i udvalgene, og besluttede derfor at 

fastholde nuværende fordeling.  

 

10. Internationale dommere 

DON orienterede om, at der i forbindelse med udmøntning af beslutning om, at der er en fælles 

strategi for internationale dommere uanset disciplin, har været drøftelser med det Rytmiske 

miljø vedrørende dommerpåsætning ved A-holds deltagelse ved B-konkurrencer. 

 

11. Årshjul 2021 

Bestyrelsen godkendte forslag til Årshjul 2021. I planen er indarbejdet mulighed for 

dialogmøder (tidligere pitch-møder) med udvalgene i forbindelse med sommerseminar 2021.  

 

12. Eventplan 

RSU har indgivet ønske om afholdelse af EM i Rope Skipping 2022. Bestyrelsen besluttede, at 

der i foråret 2021 skal igangsættes en eventanalyse i samarbejde med RSU, så der i juni 2021 

kan træffes beslutning, om der skal bydes på event i 2023 eller 2024. 

 

Gymnaestrada 2027. Der har været møde med personer fra Herning kommune, som gerne 

deltager i forundersøgelse, men dog ikke ønsker at bidrage økonomisk hertil. Beslutning om at 

igangsætte forundersøgelse udskydes til foråret 2021, hvor GymDanmarks Eventmanager 

(Janne Jelstad) er tilbage fra barsel. 

 

Junior NM i TeamGym 2022. Det nordiske fællesskab har besluttet at fastholde afholdelse af alle 

konkurrencer der skulle være afholdt i 2020, samt at rotation fastholdes for ulige år, og lige år 

forskydes med to. Dette betyder at Danmark er værter for junior NM i TeamGym 2022. 

 

13. Orientering 

AJA orientering: 

 

- Betina Lydersen har desværre meddelt, at hun ikke fortsætter i bestyrelsen og ikke 

ønsker at opstille ved det kommende Årsmøde, grundet et større projekt i sit arbejdsliv, 

og dermed træder ud af bestyrelsen fra nu. Rekruttering af nyt bestyrelsesmedlem 

følger Årsmøde 2020. 

- Kim Lassen har valgt at stoppe som formand for UTG, Kenneth Pingel overtager 

formandsposten frem til Årsmødet. UTG er et velfungerende udvalg og fortsætter som 

hidtil.  

- Ane Kruse udvalgsmedlem i URG har valgt at udtræde. 

- AJA har deltaget i møde med DGI Storkøbenhavn om ’Fremtidens gymnastiknetværk i 

KBH’. På mødet drøftedes det, hvordan det skal se ud fremover. 

- AJA ønsker at indbyde bestyrelsesmedlemmerne til ’MUS ’-samtaler på et senere 

tidspunkt 
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- Rekruttering af nyt bestyrelsesmedlem til bestyrelsen (ledig post). Forbundskontoret 

udarbejder forslag til procesplan, herunder beskrivelse af kompetenceprofil. 

Bestyrelsen ønskede at bygge videre på den proces, som forbundet startede i 2017.  

 

DON orientering: 

- Medlemsundersøgelse foretages af forbundskontoret. Ambitionen er at alle foreninger 

skal kontaktes for at sikre en valid og bred besvarelse, som efterfølgende kan bruges som 

beslutningsfundament. 

 

 

14. Evt. 


