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Mødedato: 25. august 2020 

Sted: GymDanmark, Idrættens Hus, Brøndby 

 

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

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

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

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Orientering og opfølgning fra sidste møde (Orientering) 

EM i TeamGym er et åbent mesterskab, med målsætning om at tiltrække flere kontinenter til 

mesterskabet. Denne målsætning er blandt andet udarbejdet for at vise FIG den store 

interesse, og potentiale, for TeamGym internationalt. Grundet covid19 er situationen, er tiden 

dog ikke til at markedsføre eventen worldwide. Ambitionen om deltagerlande uden for EU er 

dermed sænket. 

 

Høring Elitelov. DIF indgiver svar på idrættens vegne, vi har bidraget med input på dialogmøde 

 

Transgender. I GymDanmark skelner vi ikke administrativt på køn ved tilmeldinger, og har 

endnu ikke oplevet udfordringer ved konkurrenceafvikling. Politik på området afventer DIF’s 

arbejdsgruppes anbefalinger. 

 

Corona. Vi afventer politiske forhandlinger som DIF foretager på idrættens vegne. Vi afventer 

blandt andet dispensation for forsamlingsforbud på linje med sommerskolerne, samt 

tilskuertallet som forhåbentlig hæves. GymDanmark afsøger også forskellige 

kompensationsordninger, ikke kun ved aflysninger, men for manglende indtægter 

(deltagerbetaling, sponsorer osv.). 

 

3. Økonomi 1. halvår (Orientering) 

Bestyrelsen blev orienteret om 1. halvår, herunder konsekvenser af Corona som også vil 

påvirke økonomien i efteråret 2020. 

 

På Forbundskontoret er periodisering af budgetter påbegyndt, med forventning om, at hele 

budget 2021 vil være periodiseret. 
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4. VM & EM-opdatering 

Bestyrelsen besluttede plan for økonomiske konsekvenser af VM-aflysning og flytning af EM i 

TeamGym. 

 

5. Årsmøde  

a. Vedtægter  

Som konsekvens af bestyrelsens to store forslag til repræsentantskabsmødet, nemlig ny 

medlemsstruktur og ny organisering af frivillige, er vedtægterne ændret betragteligt. Derfor 

har der været behov for at foretaget en reel gennemskrivning af hele vedtægtssættet. Der 

er naturligvis omskrevet i de paragraffer, som omhandler de to områder, men da der er 

mange afledte konsekvenser, har der været behov for at lave en stor revidering. I den 

forbindelse er der også ændret indholdsmæssig nogle steder. F.eks. er forældede 

paragraffer fjernet (Billedrettigheder, Matchfixing m.v.) og suppleantposten i bestyrelsen er 

erstattet med et krav om, at der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis 

tre medlemmer udtræder i løbet af bestyrelsesåret. 

Bestyrelsen besluttede at afholde webinar en uge før Årsmødet hvor vedtægterne kan 

drøftes med foreningerne. 

 

Bestyrelsen godkendte vedtægterne med foreslåede justeringer og besluttede at disse 

sendes i høring. 

 

b. Høringsbrev og Politisk Program 

Det er GymDanmarks medlemsforeninger som beslutter vedtægterne, som fremlægges på 

Årsmødet. I perioden 26. august – 15. september, ligger forslag til nye vedtægter og politisk 

program i høring hos medlemmerne. 

 

c. Valg og kandidater 

Bestyrelsen blev orienteret om kandidatsituationen. Frist for opstilling er 15. september.  

 

d. Bestyrelseskompetencer  

Bestyrelsen kompetencer afdækket ved hjælp af kompetencehjul, som viser at de siddende 

medlemmer dækker de nødvendige kompetencer. Dermed skal rekruttering af nye 

bestyrelsesmedlemmer ikke have fokus på særskilte kompetencer. Dog bemærkede 

bestyrelsen at de gerne ser kandidater som har stærk daglig tilknytning i foreningsmiljøet. 

 

e.  Justeret 2021-budget  

Bestyrelsen godkendte budgetforslag 2021, som er justeret i forhold til corona-udskudte 

mesterskaber (EM’er).  

 

6. DIF-strategi (2022-2025) 

Bestyrelsen gav ledelsen mandat til at planlægge processen med DIF 
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7. Trivsel i dansk gymnastik, age statement og politiske tiltag i den forbindelse 

Bestyrelsen ønskede, efter sommerens internationale historier, at sætte fokus på god 

trivsel i dansk gymnastik og drøftede forskellige tiltag.  

Bestyrelsen drøftede og godkendte fælles nordisk age-statement omhandlende 

alderskriterier, og besluttede at arbejde aktivt for, at det indarbejdes både internationalt 

og nationalt. Bestyrelsen ønsker desuden at sætte fokus på, at GymDanmarks 

Træneruddannelse er en naturlig del af de danske gymnastikforeningers måde at klæde 

deres trænere på til det ansvar, der følger med trænerrollen.  

 

8. Evt. 


