Referat URG Udvalgsmøde

Nr.13 – 2019/2020

Mødedato:

21. september 2020 kl. 20.30 – 22.00

Mødenavn: URG møde 13
Sted:

Teams

Deltagere:

Anna Knutzen (ahi), Anette H Pedersen (ahp), Beth Thygensen (bth), Camilla Kruse (ckr),
Helle Jensen (hje), Lotte Kok (lko), Hanne Enevoldsen (hen), Inger Kluwer (ikl), Tine Bull
(thb)

Afbud:
Referent:

Tine Bull (thb)

Ordstyrer:

Anette H Pedersen (ahp)

1. Godkendelse af dagsorden
Campgruppe struktur som punkt under campgruppen
Kurser og Corona under diverse
Ellers godkendt
2. Orientering fra formand
1. Nyt fra bestyrelsen
Politisk høring
Der har været møde om den nye politiske struktur. Vi har givet indput fra foreninger
videre til bestyrelsen. Vi i udvalget har givet feedback på, at vi har svært ved at svare på
en høring hvor det ikke står hvordan det skal ud mynte sig. Vi ser det som en topstyring.
2. Andet
Valg til URG
Se på hjemmesiden hvem der stiller op
3. Status Økonomi 2020 v/CKR
Ny rapport. Vi er i plus med tkr. 80. Det skyldes vi ikke har haft udgifter pga Corona.
4. Budget 2021
Ikke noget nyt
5. Stævnekalender
Efterskole DM i Rytme 2021 – Sorø gymnastik efterskole
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Beslutningspunkt
6. AGG Udtagelseskonkurrence i betragtning af Covid-19.
Status på situationen
Tør vi gå med publikum – Greve hallen kan have 350 tilskuere pr side i hallen iht Superliga
reglen.
Live streaming
Struktur på konkurrencen, kun en omgang serier
Inhabilitet/kan de 5 dommere dømme alle rækker og en dommer dømme både udførsel og
kunstnerisk?
Indstilling: Få sat råskitsen på konkurrencen.
Beslutning: Vi nedsætter en gruppe (AHP og CKR) som kommer med et oplæg til URG og URG
sender oplægget videre til AGG dommergruppe.

7. Camp og Udviklingsgruppen
Vi har fået henvendelse fra Freja fra EIF, som gerne vil være med i gruppen, hvilket er super
dejligt med en repræsentant nu hvor vi om lidt skal sige farvel til AHP.
Karoline Lender vil gerne fortsætte.
Der skal være flere i gruppen. LKO spørg nogle klubber.
Indstilling: Ja tak til begge i gruppen
Beslutning: Ja tak og der bliver spurgt om flere kræfter fra de AGG aktive klubber
8. Teknisk redskabsdommerbesætning GPR konkurrencer
Vi har holdt møde i dommergruppen om bedømmelse af redskab i Grand Prix.
Dommergruppen vil gerne lægge op til at der prøves med 3 dommere til de næste
konkurrencer (som vi gjorde sidst). Vi nåede ikke at få prøvet det af nok.
Samtidig lægges der op til at der stoler på tabletten og ikke samtidig bruger tid på at skrive
sedler. Tabletten skal "åbnes" af udførsel eller kunst i stedet for teknik, da de normalt er
færdige først.
Dommerne informeres også at de ikke skal føre "dobbelt" regnskab, som også tager tid.
Indstilling: Godkendelse af dommergruppens oplæg
Beslutning: Godkendt og det bliver kunstnerisk der starter tabletten
Debatpunkter:
9. Status fra AGG dommerne omkring udtagelseskriterier og kommende webinar
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Møde med Helge og Esben + alle dommerne + CKR og LKO. Der kommer nyt møde snart hvor
der arbejdes videre. Oplæg til webinar i uge 41, det besluttes i næste uge.
10. Camp AGG 2021
Hvem vil være med til at planlægge?
Det ville være dejligt hvis vi kan spørge Greves forældrekreds om hjælp til det praktiske.
Instruktører – hvem tør rejse til DK? Hvis ikke, må planen lægges om. Der kunne evt. være mere
tid med dommerne.
Se punkt 7.
11. Beslutninger taget mellem møderne
1) AGG udtagelseskonkurrence: Ændret deltagergebyr fra 2000,- til 1000,- som følgende af den
vedtagne ændring i konkurrencestruktur.
2) Godkendelse af af AGG camp i januar afholdes i Greve (eneste forening, der vendte tilbage med
positivt svar)
3) Godkendelse af en ekstra udtagelse i forbindelse med AGG campen (fredag aften) for A hold og
potentielle A hold i alderskategorierne junior og women.
12. Valg af referent og mødeleder
Referent: LKO
Mødeleder: CKR
Næste møde: 26.10.2020 Teams møde – 20.30-22.00

13. Eventuelt
Pris for udtagelsen i AGG i januar? LKO og CKR prøver at finde nogle priser. Det kommer på
som beslutningspunkt til næste møde
Afholdelse af kurser i denne Corona tid? Hvis alle retningslinjer bliver overholdt, afholdes
kurserne.
Vi mangler information om hvilke alder der skal på hvilke dage til konkurrencerne? LKO skriver
til kontoret om at få det ind i kalenderen.

14. Godkendelse af referat
Udsendes til godkendelse pr. mail (22.09.2020), frist for kommentering (02.10.2020), hvorefter
referat lægges på hjemmesiden.
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URG møder sæson 2019-2020:
Mødenr.

Dag

1

27.10.2019

14.30 - 15.00

Idrættens Hus

2

11.11.2019

20.15 – 22.00

Skype (Teams)

3

30.11.2019

10.00 – 16.00

Vanløse

4

27.01.2020

20.15 – 22.00

Skype (Teams)

5

16.02. 2020

9.00 – 15.30

Idrættens Hus

6

23.03. 2020

20.15 – 22.00

Skype (Teams)

7

08.04.2020

19.00 – 21.00

Skype (Teams)

8

27.04.2020

16.00 – 18.00

Skype (Teams)

9

11.05.2020

16.00 – 18.00

Skype (Teams)

10

02.06.2020

19.30 – 21.00

Skype (Teams)

11

21.06.2020

Heldagsmøde

Greve; Strategi møde

12

23.08.2020

9.30 – 15.00

Øst/vest Skype (Teams)

13

21.09.2020

20.30 – 22.00

Skype (Teams)

14

26.10.2020

20.30 – 22.00

Skype (Teams)

1

14.15.11.2020

Tid

Sted

Repræsentantskabsweekend, Onboarding
Heldagsmøde

seminar & Udvalgsmøde, Brøndby
Skal prioriteres
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