
 

 

Til GymDanmarks medlemsforeninger 

 

 

Brøndby 26. august 2020 

 

Høring af GymDanmarks politiske program, 

samt forslag til vedtægtsændringer 

 

Kære Alle 

Det er med stor glæde og stolthed, at vi på bestyrelsens vegne kan sende jer udkastet til 

GymDanmarks politiske program, samt forslag til vedtægtsændringer. 

For tre år siden påbegyndte GymDanmark den største udvikling af forbundet i nyere tid, da 

medlemmerne vedtog de første forslag til organisationsændringer. Herunder ny sammensætning af 

bestyrelsen og besluttede målet om en mere professionel organisation til gavn for 

medlemsforeningerne og udvikling af gymnastikken i Danmark. 

 

Årsmødet 2020 får også stor betydning for GymDanmarks fremtid, idet bestyrelsen fremsætter 

forslag til de næste skridt i forbundets udvikling. Forslagene er udarbejdet på baggrund af 

forventninger og krav fra både medlemsforeninger, samarbejdspartnere og interessenter, til et mere 

professionelt drevet specialforbund.  

 

Politisk program – visionen for GymDanmark 

Bestyrelsen har gennem det seneste år arbejdet med at formulere et politisk program, med 

vigtige input fra medlemsforeninger og folkevalgte på forskellige dialogmøder. 

Programmet beskriver GymDanmarks vision og mission og indeholder det, vi som organisation 

ønsker at være, og være kendte for, hos vores medlemsforeninger og samarbejdspartnere. 

Programmet er retningsgivende for vores fælles udvikling af gymnastikken og gymnastikkens 

rolle i samfundet. Samtidig vil det være retningsgivende for den kommende strategi, som 

udarbejdes frem mod årsmødet 2021, hvor de konkrete indsatser beskrives. 

  



 

 

 

 

Medlemsforeningernes forbund 

Det politiske program indeholder væsentlige områder, som tilsammen varetager medlems-

foreningernes fælles interesse. Under hvert områder ligger en række understøttende initiativer. 

Områder i det politiske program: 

- GymDanmark som medlemsorganisation med relevante aktiviteter af høj kvalitet.  

- GymDanmark som interesseorganisation for gymnastikken som sikrer det motoriske 

fundament som afsæt til livslang bevægelse. 

- Ovenstående understøttes af GymDanmark som en organisation med høj integritet og 

agilitet.   

 

Læs det samlede forslag til politisk program i vedhæftede fil. 

 

Nye vedtægter 

Udover det politiske program, ønsker bestyrelsen at fremsætte forslag til en række 

vedtægtsændringer. De største ændringer er en ny medlemsstruktur som i højere grad afspejler 

foreningernes tilknytning til forbundet, samt ny organisering af forbundets frivillige enheder. 

Begge dele ændringer, som der er taget højde for i forslaget til nye vedtægter, og som 

fremlægges til vedtagelse på årsmødet i november.  

Ny medlemsstruktur 

Den nye medlemsstruktur styrker incitamentet til medlemskabet for endnu flere foreninger, og 

sikrer en fornuftig sammenhæng mellem pris, tilknytning og indflydelse. Dette betyder i praksis 

et billigt basismedlemskab for alle og mulighed for tilkøb af disciplinmedlemskab for de 

foreninger som ønsker større tilknytning, mere indflydelse eller konkurrencedeltagelse. 

Ny organisering 

Formålet med den nye organisering skal sikre ønsket og ambitionen om en kompetent, 

handlingsparat og fleksibel ledelse af arbejdet i forbundets frivillige enheder. Strukturen bliver med 

andre ord rammen om de initiativer, der tilsammen understøtter visionen for et samlet stærkt 

GymDanmark. 

Bestyrelsen ønsker en struktur som giver mulighed for, at  når nye idéer, gymnastikformer og trends 

opstår, at vi hurtigt og effektivt kan implementere dem i GymDanmark, uden at vores struktur bliver 

hæmmende for udviklingen. Herudover giver den nye struktur mulighed for, at GymDanmarks 

frivillige ildsjæle kan udvikle gymnastikken og skabe gymnastikoplevelser, uden at skulle bruge tid og 

kræfter på politisk arbejde. 

 



 

 

 

Tilretninger  

De ovenstående forslag har stor påvirkning på vedtægterne, og derfor er der foretaget en 

gennemgribende omskrivning af de samlede vedtægter. Ændringer er primært ny medlemsstruktur 

og organisering og afledte konsekvenser heraf, fx dagsorden til årsmøde, aktivitetsudvalg og valg. 

Derudover er der foretaget omrokering af paragraffer, afsnit der udgår, eller er ændret til nutidige 

formuleringer og ordlyd. 

På grund den store revidering giver en sammenstilling med de tidligere vedtægter ikke et 

brugbart overblik. Derfor er det hensigtsmæssigt at læse de samlede vedtægter i sammenhæng.   

Læs det samlede forslag til nye vedtægter her 

 

Høringsperiode 

Høringsperioden løber frem til den 15. september 2020. Den 24. september vil GymDanmarks 

bestyrelse behandle alle de modtagne høringssvar og foretage relevante justeringer, før det 

endelige forslag til politisk program og vedtægter sendes ud som årsmødemateriale.  

Høringssvar skal indsendes til info@gymdanmark.dk senest tirsdag den 15. september. 

I bestyrelsen glæder vi os meget til at høre jeres vurdering af GymDanmarks politiske program, 

øvrige forslag og tiltag. I er naturligvis meget velkomne til at kontakte os for uddybelse heraf. 

God sæsonstart til alle og velmødt til Årsmødet den 14. november 2020. 

Med venlig hilsen   

    

    

 

 
Anders Jacobsen       Ditte Okholm-Naut 

Bestyrelsesformand    Direktør 

 

 

 

   

https://gymdanmark.dk/vedtaegter-2020/

