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I henhold til GymDanmarks vedtægter § 15 indkaldes hermed til 

DANMARKS GYMNASTIK FORBUND 

Ordinært repræsentantskabsmøde 

Lørdag den 14. november 2020, kl. 10.00 

Idrættens Hus, 2605 Brøndby 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Forbundsformanden aflægger beretning 

4. Ordensudvalget aflægger beretning 

5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

6. Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning (Politisk Program)  

Samt budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder: 

a. Fastsættelse af medlemskontingent 

b. Fastsættelse af aktivitetskontingent 

c. Fastsættelse af satser for personlig national konkurrencelicens 

d. Fastsættelse af sats for personlig national Begynderkonkurrencelicens 

e. Kontingentsatser for øvrige typer af medlemskab, nævnt i § 5, stk. 2-3.  

Kontingentsatser for øvrige typer af medlemskab, nævnt i § 5, skal efter indstilling fra 

bestyrelsen godkendes af repræsentantskabet 

7. Behandling af indkomne forslag 

a. Medlemsstruktur 

b. Ny organisering på udvalgsniveau 

c. Vedtægtsrevision 

8. Valg til bestyrelse  

a. Forbundsformand Anders Jacobsen, genopstiller 

b. Mette Schmidt Rasmussen, bestyrelseskandidat 

c. Heidi Schmidt, bestyrelseskandidat 

d. Valg af suppleant til bestyrelsen 

9. Valg af udvalgsformænd 

a. Lotte Kok, genopstiller til formandsposten (URG) 

b. Poul H. Olsen, genopstiller til formandsposten (SAU) 

c. Jakob Maagaard, genopstiller til formandsposten (UIG) 

d. Søren K. Nielsen, genopstiller til formandsposten (GfA) 

e. Kenneth Pingel, opstiller til formandsposten (UTG) 
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10. Valg af udvalgsmedlemmer (Jf. § 11) 

Kandidaterne med flest stemmer får 2-årige pladser 

 

a. Udvalget for Idrætsgymnastik (UIG) 

4 pladser for 2 år – 2 pladser for 1 år 

• Genopstiller: Ann Krogsgaard 

• Genopstiller: Lotte Borgbjerg Unnerholm 

 

b. Udvalget for Rytmisk Gymnastik (URG) 

4 pladser for 2 år – 1 plads for 1 år 

• Genopstiller: Camilla Kruse 

• Genopstiller: Helle Jensen 

• Genopstiller: Tine Hovdreng Bull 

• Opstiller: Helle Bjerregaard Rusbjerg 

• Opstiller: Bitte Vibe 

• Opstiller: Sofie Jørgensen 

• Opstiller:  Nanna Heinrichson 

 

c. Udvalget for Gymnastik for Alle (GfA) 

4 pladser for 2 år 

 

d. Udvalget for Sports Acrobatik (SAU) 

4 pladser for 2 år 

• Genopstiller: Anders Kristensen 

• Genopstiller: Natascha Schak Linnemand 

• Genopstiller: Karina Møldrup Therkelsen 

• Genopstiller: Maja Tonsberg 

 

e. Udvalget for TeamGym (UTG) 

4 pladser for 2 år – 1 plads for 1 år 

• Genopstiller: Kim Mortensen  

• Genopstiller: Jeanette Jensen 

• Genopstiller: Tanja Venø Andersen 

 

f. Udvalget for Trampolin (UTT) 

4 pladser for 2 år 

• Genopstiller: Daniel D. Vidstrup 

• Genopstiller: Peter Laurent 

• Genopstiller: Line Bangsgaard 

• Genopstiller: Bo Zierau 
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g. Udvalget for Rope Skipping (RSU) 

4 pladser for 2 år – 2 pladser for 1 år 

• Genopstiller: Bente Lindegaard Magnusson 

• Genopstiller: Mia Mønster 

• Opstiller: Asta Nielsen 

 

h. Udvalget for Tumbling (UTU) 

4 pladser for 2 år – 1 plads for 1 år 

• Genopstiller: Malthe Hvid  

• Genopstiller: Anders Sørensen  

 

11. Valg af Ordensudvalget (jf. § 19) 

2 pladser for 2 år  

a. Opstillede kandidater 

• Genopstiller: Erhard Franzen 

• Genopstiller: Hans Chr. Bjerg 

 

b. Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. 

• Suppleant: Benjamin Juul Johansen  

• Suppleant: Bent Busk  

 

12. Eventuelt 
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VIGTIG INFORMATION 

 

Materiale til årsmødet 

Beretninger, revideret regnskab, politisk program, budgetforslag, bestyrelsens forslag til 

vedtægtsændringer samt kandidatoversigt med motivationer, kan findes på GymDanmark.dk.  

 

Deltagelse og stemmeret ved Årsmødet 2020 

I henhold til GymDanmarks vedtægter, kan stemmeafgivningen kun udøves personligt, og en person kan 

kun afgive stemme(r) på vegne af ét medlem af repræsentantskabet, dog kan personen afgive flere 

stemmer, såfremt foreningens medlemstal berettiger hertil: 

• Foreninger med op til 200 foreningsmedlemmer kan sende 1 repræsentant 

• Foreninger med op til 500 foreningsmedlemmer kan sende 2 repræsentanter 

• Foreninger med over 500 foreningsmedlemmer kan sende 3 repræsentanter 

• Høj- og efterskoler kan sende 1 repræsentant 

Medlemsforeninger der senest den 15. september har betalt aktivitetskontingent, kan under 

vedtægternes § 15 stk. 6, punkt 9 & 10, afgive én stemme for pågældende disciplin. 

 

Grundet Covid-19 henstilles det på det kraftigste, at foreningerne kun sender én repræsentant til årsmødet. 

 

ALLE deltagere skal tilmelde sig Årsmøde og aktivitetsårsmøder SENEST fredag den 6. november, så alle 

myndighedernes retningslinjer kan overholdes.  

 

Tilmelding til Årsmøde og aktivitetsudvalgsmøder 

Der er to kategorier af tilmeldinger:  

1. Foreningsrepræsentanter (formand, stemmebærende med fuldmagt og øvrige repræsentanter) 

2. Folkevalgte i bestyrelse eller udvalg, samt kandidater på valg 

 

Bliver der fra myndighedernes side fastlagt restriktioner som betyder, at antallet i salen skal begrænses i 

forhold til antallet af tilmeldte, vil ikke-stemmeberettigede repræsentanter blive tilbudt at følge 

repræsentantskabsmødet via livestreaming.  

 

Tilmelding på gymdanmark.dk 

 

Praktiske informationer 

For at kunne sikre Coronasikker afholdelse er der følgende tiltag: 

• Stemmesedler ligger på en forudbestemt plads, som anvises ved ankomst. Sørg for at komme i 

god tid, så vi kan sikre god afstand og en god oplevelse for alle 

• Forplejning bliver serveret på pladserne og betales af GymDanmark i år 

• Det er kun tilladt at forlade pladserne ved toiletbesøg 
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Deltagelse i aktivitetsårsmøder 

Der afholdes aktivitetsårsmøder i alle discipliner lørdag den 14. november fra kl. 15.30, ligeledes i 

Idrættens Hus. Disse møder kræver i år tilmelding senest fredag den 6. november, hvis man ønsker at 

deltage fysisk.  

Det er muligt at følge alle møderne virtuelt. Find links til dette på GymDanmark.dk. 

Med venlig hilsen 

DANMARKS GYMNASTIK FORBUND 

 

     

 

 

Anders Jacobsen Ditte Okholm-Naut 

Forbundsformand Direktør  

 

 

 


