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Motivation for Forslag 7.a  

Ny medlemsstruktur 

Ved at fremsætte dette vedtægtsforslag ønsker bestyrelsen at skabe en mere gennemsigtig 

medlemsstruktur, der i forhold til indflydelse og kontingent afspejler den tilknytning, foreningerne har 

til forbundet, frem for deres størrelse. Ydermere er der politisk styrke i at være et stort 

medlemsforbund, og GymDanmark modtager tilskud fra DIF ud fra antallet af medlemmer og 

medlemsforeninger. Derfor er der et stort potentiale i at sikre en medlemsstruktur, der tiltrækker og 

fastholder flest mulige foreninger som medlemmer i GymDanmark, også selv om de ikke bruger 

forbundets tilbud i så høj grad, som foreninger med stor tilknytning gør. 

Problematikker i den nuværende struktur:  

• Der er en høj indgangsbarriere for foreninger, som blot ønsker at være en del af 

interessefællesskabet i GymDanmark. Derfor vælger mange store og mellemstore foreninger 

GymDanmark fra. 

• Der er høje indgangsbarrierer ved opstart af en aktivitet. Fx vil en mellemstor til stor forening, 

der ikke er medlem af GymDanmark, og som ønsker at deltage i en af vores aktiviteter med en 

lille gruppe gymnaster, i den nuværende struktur skulle betale medlemskab på baggrund af 

antal medlemmer. Det vil dermed koste 5.000 – 10.000 kr. at blive medlem.  

• Det har været vanskeligt at fastholde fitnessforeninger i overgangen fra fitnesskontingent til 

almindeligt foreningskontingent baseret på antal medlemmer. For mange fitnessforeninger har 

det medført en stigning i deres kontingent på flere tusinde kr., hvilket har ført til udmeldelser 

på trods af ønske om at være medlem hos GymDanmark. 

• Foreninger med både gymnastik- og fitnessmedlemmer har oplevet en markant stigning, da det 

nu er det samlede medlemstal, som fastsætter størrelsen på kontingentet – dette har ligeledes 

ført til udmeldelser.  

• I den nuværende struktur betaler foreningerne proportionalt for antal af medlemmer og ikke 

for brug af aktiviteter/tilknytning. Derfor er det meget dyrt for store foreninger at være 

medlem, hvis kun en lille del af foreningen benytter vores tilbud 

(konkurrence/kurser/uddannelser). 

• Hovedsageligt er det ikke de mellemstore og store foreninger, som bruger os mest, og dermed 

står kontingentet ikke mål med det, de får ud af medlemskabet. Det er de foreninger, der har 

mange af vores aktiviteter, der henvender sig mest for rådgivning og support og dermed 

trækker mest på GymDanmarks ressourcer. 

• Efterskolerne har et uforholdsmæssigt lille kontingent, da deres elever ikke tæller som 

medlemmer. Til gengæld er det nogle af dem, der har tæt tilknytning og gør stor brug af både 

administration og discipliner.  
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Forslag om ny medlemsstruktur 

Den nye medlemsstruktur bygger på et basismedlemsskab som sidestiller alle medlemmer af 

GymDanmark. Basismedlemsskabet har en fast pris uanset foreningsstørrelse eller -type (efterskoler, 

institution, skoler m.m.). På denne måde er alle medlemmer lige meget værd i det interessefællesskab, 

som udgør forbundets kerne.  

Dette vil skabe et større incitament til at blive medlem af GymDanmark, da basismedlemsskabet skaber 

en god indgang til forbundet, uanset om man er medlem grundet vores værdier, politik eller benytter  

sig af vores tilbud. Jo flere foreninger vi kan få ind med basismedlemsskab, jo flere har vi mulighed for 

at tilbyde vores produkter. Basismedlemskabet vil være bundet op på et ønske om tilknytning.  

Udover Basismedlemsskabet kan man tilkøbe et Disciplinmedlemskab, der giver adgang til 

disciplinrelaterede aktiviteter, uddannelser og kurser. Her betaler man for hver tilkøbt disciplin.  

Det er repræsentantskabet der beslutter, hvilke discipliner, der som minimum skal udbydes aktiviteter i 

jf. forbundets vedtægter. I dette forslag anses kvindelig og mandlig idrætsgymnastik som én disciplin, 

og der skal derfor fremadrettet kun betales ét disciplinkontingent i stedet for de nuværende to. Der 

skal ikke betales disciplinkontingent for Opvisningsgymnastik.   

Beskrivelse af de to typer medlemskab 

Basismedlemsskab 

Basismedlemsskab kan indgås af efterskoler, institutioner og foreninger (gymnastik og fitness). 

Basismedlemsskabet giver adgang til:  

• Reduceret pris til alle GymDanmarks aktiviteter herunder: 

o Kurser 

o Træneruddannelsen, GymTræner 1 – Basis- og Specialedel, GymTræner 2 – Basisdel 

o Opvisninger og events  

• Rådgivning og viden fra fagpersoner og specialister indenfor gymnastik og fitness 

• Ikke-konkurrenceaktiviteter indenfor GymDanmarks discipliner 

• Indflydelse på beslutninger på Årsmødet med 1 stemme  

 

Disciplinmedlemsskab 

Med udgangspunkt i Basismedlemsskabet, kan der tilkøbes et Disciplinmedlemskab.  

Disciplinmedlemskabet giver adgang til:  

• Deltagelse i konkurrencer  

• Indløsning af licens for foreningens gymnaster indenfor pågældende disciplin 

• Camps, samlinger, symposier målrettet den enkelte disciplin 

• Træneruddannelsen GymTræner 2 – Specialedel 

• Indflydelse på beslutninger på repræsentantskabsmødet med yderligere 1 stemme  
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Licens 

For deltagelse i en konkurrence i GymDanmark – på regions- eller forbundsniveau – kræves der fortsat 

gyldig konkurrencelicens for perioden 1. august – 31. juli. 

 

Takster 

I budgetforslag for 2021 er indregnet nedenstående takster for den nye medlemsstruktur: 

Basismedlemsskab: 850 kr. 

Disciplinmedlemsskab: 2.500 kr. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Omlægningen vil det første år medføre et fald i indtægt for GymDanmark på ca. 450.000 kr. Det 

forventes dog, at den nye medlemsstruktur vil betyde flere medlemsforeninger de kommende år, og 

dermed er der tale om en investering på langt sigt. 

Påvirkningen på de nuværende medlemsforeningerne fremgår af nedenstående skema:  

Positivt 

berørt 

6000-8000 kr. 

Positivt  

berørt 

4300-4800 kr. 

Positivt 

berørt 

1000-3300 kr. 

Uændret 

 

+/- 1000 kr. 

Negativt 

berørt 

1500-3300 kr. 

Negativt 

berørt 

4000-5000 kr. 

Negativt 

berørt 

5800-6600 kr. 

11 foreninger 26 foreninger 157 foreninger 168 foreninger 51 foreninger 6 foreninger 2 foreninger 

 

Bestyrelsen er indstillet på at tage dialog med de foreninger, der kan have behov for en 

overgangsordning. 

 

 


