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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2020
DAGSORDEN REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2020

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

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
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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)

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
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 f. Udvalget for Trampolin (UTT)
  4 pladser for 2 år

• Genopstiller: Daniel D. Vidstrup
• Genopstiller: Peter Laurent
• Genopstiller: Line Bangsgaard
• Genopstiller: Bo Zierau

 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

• Genopstiller: Erhard Franzen
• Genopstiller: Hans Chr. Bjerg

  Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år
• Genopstiller: Benjamin Juul Johansen 
• Genopstiller: Bent Busk 

12. Eventuelt
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VIGTIG INFORMATION
Materiale til årsmødet
Beretninger, revideret regnskab, politisk program, budgetforslag, bestyrelsens forslag til vedtægts-
ændringer	samt	kandidatoversigt	med	motivationer,	kan	findes	på	GymDanmark.dk	og	i	Årsbogen.	

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 ved-
tægternes § 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 det kan sikres, at 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 be-
grænses i forhold til antallet af tilmeldte, vil ikke-stemmebærende repræsentanter blive tilbudt at 
følge årsmødet 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 mellem deltagerne
• Forplejning bliver serveret på pladserne og betales af GymDanmark i år
• Det er kun tilladt at forlade pladserne ved toiletbesøg

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 
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ET ÅR MED 
CORONA
Da Mette Frederiksen på det historiske presse- 
møde den 11. marts lukkede Danmark ned, 
begyndte telefonerne at kime på forbundskon-
toret i Brøndby. Alt blev ryddet af bordet for den 
taskforce af medarbejdere og politikere, som de 
næste dage arbejdede i døgndrift for at lægge en 
strategi for, hvordan GymDanmark skulle for-
holde sig til den nye situation med en bugnende 
aktivitetskalender og et forbund i fuld fremdrift.
I løbet af kort tid var der enighed om den stra-
tegi, den røde tråd, som har fulgt os siden marts. 
Nemlig den, at vi følger myndighedernes ret-
ningslinjer og DIF’s anbefalinger til idrætten. 
Vores retningslinjer for gennemførsel af aktivite-
ter har hverken været mere eller mindre restrik-
tive, men altid med sikkerhed som tungtvejende 
parameter. Den tråd har vi holdt igennem hele 
2020, og det er planen, at vi fortsætter sådan. 

Idrætten har generelt udvist kæmpe samfunds-
sind	og	taget	en	stor	del	af	ansvaret	for	at	finde	
forsvarlige løsninger på at holde idrætslivet i 
gang. DIF har ledt sektorforhandlingerne, og spe-
cialforbundenes politikere, herunder GymDan-
marks, har bidraget med input og haft et godt og 
konstruktivt samarbejde med forhandlingsleder-
ne i idrætten.   

Bestyrelsesformand Anders Jacobsen siger: 
 
”Jeg har været meget optaget af at få gymnasterne 
tilbage til gymnastikhallerne så hurtigt som muligt, 
selvfølgelig inden for retningslinjernes rammer, og 
derfor har GymDanmark som et af de store special-
forbund bidraget med input til DIF i forhandlingerne”. 
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NYE MÅDER AT MØDES PÅ
Corona har gjort det svært at mødes til træning 
og aktiviteter, og der har været svære vilkår for 
vores foreninger, gymnaster og frivillige. Vi ved 
dog, at GymDanmarks medlemsforeninger, med 
stor	ansvarlighed	og	opfindsomhed,	har	fundet	
nye måder at både træne og mødes på. Nogle 
foreninger havde i foråret og hen over som-
meren stor glæde af udendørs træning, og for 
andre blev nye aktiviteter taget i brug. 

En af de nye ting vi har taget til os i 2020, er 
webinarer. Et online møde, hvor lejlighed til at 
mødes	på	tværs	af	landet	er	mulig	for	de	fleste.	
Lange transporttider elimineres og stramme 
dagsprogrammer, hvor både familie-, arbejds- 
og fritidsliv skal hænge sammen bliver mulige. 
Udviklingskonsulent i GymDanmark Betina Juul 
Nielsen siger: ”Webinarer er helt sikkert kommet 
for at blive i GymDanmark. Det er en møde-
form, som giver vores foreninger hurtig og nem 
adgang til inspiration og vidensdeling. Man skal 
ikke afsted hjemmefra eller være et bestemt 
sted, man kan sidde i bilen på vej hjem fra arbej-
de eller lave praktiske ting, mens man har mødet 
i ørerne”.

I GymDanmark er webinarerne blevet et stort 
hit, både når det handler om interne møder i 
organisationen, men også i forbindelse med 
sparringsmøder og vidensdeling. De første mø-
der handlede om blandt andet inspiration til sæ-
sonstart, gældende Corona-regler og opstart af 
udendørstræning. På nogle af webinarerne har 
der også været eksterne fageksperter tilkoblet. 
Webinarerne kan ses eller genses på gymdan-
mark.dk/vidensbank/.

Også i aktivitetsudvalgene har onlinemøder og 
webinarer været en god måde at mødes på. 
For eksempel til de årlige sommermøder eller 
kvartalsvise udvalgsmøder. Bestyrelsen har også 
haft god gavn af mødeformen, når det har været 
nødvendigt at mødes trods Corona-restriktioner.

HJULENE HOLDES I GANG
Mange af GymDanmarks aktiviteter drives og 
udvikles af frivillige i vores aktivitetsudvalg, og 
der skortes ikke på ideer til at føre dem ud i livet. 
GymDanmarks aktivitetsudvalg har knoklet for 
at	finde	løsninger	på,	hvordan	konkurrencer,	
samlinger og camps har kunnet afholdes i løbet 
af sommeren og efteråret. Det har I gjort godt, 
og det har været vigtigt for vores trænere og 
gymnaster.

På forbundskontoret har konsulenterne i både 
gymnastik	og	fitness	også	arbejdet	på	højtryk	for	
at holde det i gang, som var muligt. Via webina-
rer blev de mange gode erfaringer og initiativer 
delt til glæde for foreningerne imellem. Der 

har fx været afholdt webinarer om sæsonstart, 
inspiration til træning under Corona, og der er 
i	fitness	arbejdet	med	træningsplaner,	skilte-
pakker til foreningerne og ”dagens øvelser” på 
sociale medier.

FITNESS
I GymDanmark mener vi, at der ligger et kæmpe 
uudnyttet	tværidrætsligt	potentiale	i	fitness	og	
derfor samarbejder vi med andre specialforbund 
for	herigennem	at	få	endnu	flere	til	at	dyrke	
”fitness	i	forening”.	DIF	ønsker	at	bidrage	til	dette	
og har bevilget økonomi over en treårig periode, 
som for alvor tager fart i 2021. Vi ønsker også 
at	opruste	på	uddannelsesfronten	og	derfor	fik	
Bevæg dig for Livet – Fitness endnu en kollega, 
som skal arbejde med at skabe endnu bedre 
fitnessuddannelser	til	foreningerne.	

ET SKÆBNESVANGERT EVENT ÅR
Junior NM i TeamGym skulle have være løbet af 
stablen i april, men heldigvis er det lykkedes i 
samarbejde med Randers gymnastiske Forening 
at	finde	en	løsning	der	gør,	at	konkurrencen	er	
udsat til 2022. I maj stod det også klart at Coro-
naen ikke ville slippe sit tag foreløbig, og derfor 
blev EM i TeamGym rykket til april 2021. Teamet 
omkring EM – herunder samarbejdspartnerne 
Sport Event Denmark og Ballerup Super Arena/
Ballerup Kommune – arbejder fortsat hårdt på at 
skabe et forrygende EM indenfor retningslinjer-
ne, om end det ikke helt bliver den ”gymnastik-
fest”, vi havde håbet på at kunne give deltagere 
og fans.

Midt på sommeren måtte GymDanmarks besty-
relse også se ind i en fremtid, hvor Corona fort-
sat ville få så store økonomiske konsekvenser 
for forbundet, og endnu en tung beslutning blev 
truffet.	Nemlig	den,	at	bestyrelsen	så	sig	nødsa-
get til at trække GymDanmark fra værtskabet for 
VM i idrætsgymnastik 2021. 

Bestyrelsesformand Anders Jacobsen sagde den 
7. juli: ”Det er en frygtelig situation vi står i, og et 
hårdt slag for hele forbundet, ikke mindst for vores 
gymnaster, trænere og frivillige, som i mange år 
har arbejdet for, og glædet sig til at deltage i netop 
dette event på hjemmebane. Idrætsgymnastik er 
en af de sværeste sportsgrene i verden, og vores 
gymnaster har lagt tusindvis af timer i trænings-
hallerne for at kunne stå i Royal Arena og præstere 
deres bedste. Jeg er virkelig ked af, at det ikke kan 
forløses”.

EUROPÆISKE GYMNASTIKSTÆVNER UDSKUDT 
2020 skulle have givet mere end 400 danske 
gymnaster en magisk sommer med lange, 
lyse nætter på Island. 5000 gymnaster fra hele 
Europa havde øjnene rettet mod øen højt mod 
nord og glædede sig til den største udgave af 
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EUROGYM, det europæiske forbunds store 
ungdomsstævne, nogensinde. Der var lagt i kak-
kelovnen til et fantastisk og anderledes stævne 
med opvisninger, workshops og gala-shows tilsat 
gletsjere, laguner og bjerge. 

Næste sommer er der World Gym for Life i 
Lissabon. Hold fra hele verden mødes i juli 2021 
for at konkurrere om at blive de bedste opvis-
ningshold. Vi er heldige at have et stærkt felt af 
danske hold, der er blevet udvalgt til konkurren-
cen i Portugal. 

Golden Age, som er et stort stævne for 50+, blev 
ikke afholdt her i starten af måneden, men er 
ligeledes blev rykket et år og afholdes på solskin-
søen Kreta i oktober 2021. 

FORVENTNINGER TIL ET MERE PROFESSIONELT 
DREVET SPECIALFORBUND
GymDanmark er Danmarks næststørste special-
forbund, og hermed følger et stort ansvar og store 
krav og forventninger fra både medlemsforenin-
ger og omverdenen. Medlemsforeningerne gav 
bestyrelsen et tydeligt mandat tilbage i 2016, da 
de udtrykte et ønske om et mere professionelt 
drevet forbund med krav om i højere grad at 
udnytte forbundets potentiale. Første fase var en 
ny sammensætning af bestyrelsen med afsæt i 
kompetencer frem for tilhørsforhold. 

Anden fase blev sat i gang i vinter, da en arbejds-
gruppe bestående af frivillige fra aktivitetsudvalge-

ne, bestyrelsesmedlemmer og ansatte, begyndte 
en proces for at afdække, hvilken fremtidig struk-
tur der vil fungere bedst på udvalgsniveau. Med 
hjælp fra to DIF-konsulenter beskrev arbejdsgrup-
pen, hvilken struktur, der bedst sikrer, at organi-
sationen lever op til ønsket og ambitionen om en 
kompetent,	handlingsparat	og	fleksibel	ledelse	af	
arbejdet i forbundets udvalg. Arbejdsgruppen ud-
arbejdede et beslutningsgrundlag, som har været 
fundament for bestyrelsens forslag om vedtægts-
ændring.

POLITISK PROGRAM
Bestyrelsen har gennem det seneste år arbejdet 
med at formulere Politisk program for GymDan-
mark, med vigtige input fra medlemsforeninger og 
folkevalgte på forskellige dialogmøder. Program-
met beskriver GymDanmarks vision og mission 
og indeholder det, vi som organisation ønsker at 
være, og være kendte for, hos vores medlemsfor-
eninger og omverdenen. Programmet er retnings-
givende for vores fælles udvikling af gymnastikken 
og gymnastikkens rolle i samfundet. Samtidig vil 
det være retningsgivende for den kommende stra-
tegi, som udarbejdes frem mod Årsmødet 2021, 
hvor de konkrete indsatser beskrives. 

Endeligt har bestyrelsen set på en ny medlems-
struktur,	som	skal	give	plads	til	endnu	flere	med-
lemmer. Den seneste medlemsregistrering fra 
DIF og DGI viser, at idrætten har historisk mange 
medlemmer. Samlet set fortsætter GymDan-
mark medlemsfremgangen og tæller nu 201.588 
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medlemmer i 444 foreninger (inkl. efterskoler og 
højskoler). 

Forbundsformand Anders Jacobsen siger: ”Jeg er 
utrolig glad for, at vi i GymDanmark fastholder 
vores medlemmer. Det vidner om det store stykke 
arbejde, der bliver gjort rundt omkring i det lokale 
foreningsliv.	Men	vi	vil	gerne	være	endnu	flere	i	
GymDanmark og blandt andet derfor har besty-
relsen fremsat forslag om en ny og mere attraktiv 
medlemsstruktur	som	giver	plads	til	endnu	flere	
medlemmer”.

ANSVARLIG SPORTSLIG UDVIKLING
I GymDanmark er det ikke nok med de bedste 
resultater.	Vi	ønsker	at	fastholde	juniorer,	så	fle-
re kan blive seniorer – så enkelt kan det (måske) 
siges. Gymnasterne skal udvikles der, hvor gym-
nastikken udøves til daglig, nemlig i foreninger-
ne med ansvarlige udviklingsmiljøer. Gennem 
camps, symposier og talentudviklingssamar-
bejder (TUS) ruster vi gymnasterne, trænerne 
og foreningslederne til dette fælles mål – det er 
tankerne bag forbundets Talent- og elitestrategi.
Bag disse aktiviteter samarbejder en lang række 
nøglepersoner på tværs i organisationen og på 
tværs af discipliner. Fageksperter i landstræ-
nerteams og i aktivitetsudvalg, samt kompeten-
cepersoner på forbundskontoret (disciplinkap-
tajner, landsholdschef og sportskoordinatorer) 
samarbejder om at understøtte denne ambition. 
Selvom Corona har sat sine begrænsninger for 
aktiviteterne, har der henover sommeren og 
efteråret været afholdt både camps og sym-
posier, hvor både trænere og gymnaster har 
fået teoretisk og praktisk viden i egen disciplin, 
træning med landstrænerteams og sparring med 
disciplinkaptajner. I foreningerne har man også 
taget godt imod den nye måde at arbejde på og 
status	for	2020	er,	at	flere	foreninger	er	i	fuldt	
sving med TUS, herunder i Tumbling, Idrætsgym-
nastik, TeamGym og Sports Acrobatik.

SPORTSLIG UDVIKLING
For at sikre en målrettet indsats i arbejdet med 
den strategiske sportslige udvikling i Gym-
Danmark ønskede bestyrelsen tilbage i 2019 
ansættelse af en landsholdschef med ansvar 
for talentudvikling i forbundet. Formålet med 
ansættelsen er at skabe optimale rammer for 
sportslig udvikling og mulighed for gennemførel-
se af langsigtede strategiske indsatser, etablere 
et fundament for sunde danske udviklingsmiljø-
er, samt ledelse af landstrænerteams og teams, 
som understøtter denne udvikling. 

Der arbejdes på at udvikle gymnastikken ge-
nerelt	og	løfte	niveauet	for	flere,	og	i	2020	blev	
GymDanmarks første disciplinkaptajner ansat i 
Idrætsgymnastik og TeamGym. Disciplinkaptaj-

nerne får en central rolle med at udvikle miljø-
erne i samarbejde med foreningerne, at imple-
mentere GymDanmarks talent- og elitestrategi i 
disciplinerne, samt at lede landsholdsaktiviteter 
i samarbejde med landstrænerteams, fageksper-
ter og andre ansatte.

Internationale resultater
• Guld og bronze ved de Nordiske Mesterskaber 

i Rytmisk Gymnastik, og 6. plads ved World 
Cup i Trampolin.

• Ved NM i Rytmisk Gymnastik blev guldme-
daljen vundet af seniorduoen Alma Pedersen 
og	Isabella	Schultz,	som	på	fineste	vis,	efter	
en tæt kamp om guldet med Sverige, vandt 
guldet hjem til Danmark. Bronzen blev vundet 
af	Alma	Pedersen	i	disciplinfinalen	i	bold	for	
junior.

• Ved World Cup i februar sluttede synkronpar-
ret Benjamin Salo Kjær og Teis Petersen på en 
6.	plads	i	finalen.	

• Ved	AGG	World	Cup	i	Budapest,	fik	kvinderne	
fra Team Greve Senior en samlet 10’ plads
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DANMARKSMESTRE I 2020
Herhjemme	ligger	de	fleste	danmarksmesterska-
ber i foråret og har derfor ikke kunnet gennem-
føres i 2020. Det betød derfor, at der ikke blev 
kåret danske mestre i foråret 2020. I efteråret er 
der	planlagt	DM’er	i	flere	discipliner.

KURSER OG UDDANNELSE
Uddannelse er en grundsten i GymDanmark. 
Vi vil fortsat have dygtigere trænere, og udvikle 
uddannelses- og kompetenceforløb i vores disci-
pliner. Vi tror på, at vi gennem dannelse af vores 
trænere lægger fundamentet for god grundmo-
torik og livslang bevægelse. Vi er optagede af at 
have en kultur med ledelses- og træningsmeto-
der, der sikrer gymnasternes trivsel, uanset på 
hvilket niveau man træner. Derfor er vores tilbud 
til gymnastiktrænere i Danmark meget mere end 
træneruddannelse.

Det har derfor også ligget os meget på sinde at 
kunne gennemføre vores planlagt kurser og ud-
dannelsesforløb i 2020, og vi har i stærkt samar-
bejde med arrangørforeningerne arbejdet hårdt 
på	at	finde	løsninger,	så	vi	indenfor	retningslin-
jerne har kunnet gennemføre vores kurser og 
uddannelser på en tryg og ansvarlig måde.

I GymDanmark baserer vi vores uddannelser på 
nyeste viden om træningsmiljøer og talentudvik-
ling. Vi ved, at uddannelse giver kompetencer til 
bedre træning i hverdagen og på sigt, men krav 
og fokus ændrer sig, og derfor er det vigtigt at 

følge med og justere vores uddannelser, hvor 
det er nødvendigt. For eksempel skal vi have 
mere fokus på det mentale og sociale, og netop 
det prioriterer vi højt i GymDanmarks trænerud-
dannelser.

FORSØG MED UDDANNELSESFORENINGER
Vi har gode erfaringer med at samarbejde med 
de andre nordiske lande, og har derfor søgt 
inspiration fra Finland, hvor de eksperimen-
terer med såkaldte ’uddannelsesforeninger’. 
Målet med disse er på bedste vis at understøtte 
læringsmiljøerne ude i foreningen for at sikre, 
at den viden, man får med fra uddannelse, også 
føres ud på halgulvet i foreningen.

Uddannelsesansvarlig i GymDanmark Pil Linde-
kron siger: ”I første omgang søger vi at udvikle 
en god model for dette i samarbejde med de 
store, ressourcestærke foreninger, som med 
stærke	trænerprofiler	bliver	uddannet	til	at	køre	
træneruddannelser hjemme i egen forening og 
efterfølgende har mulighed for at følge op på læ-
ringen ude i hallen. Det giver en bedre økonomi 
for foreningen og ikke mindst en større chance 
for at det lærte føres ud i praksis. Pt. tegner vi 
stregerne for en kommende model i tæt samar-
bejde med Svendborg GF og håber, at vi i løbet 
af	næste	sæson	kan	byde	flere	foreninger	ind	i	
denne udviklingsproces. 
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TRÆNINGSINSPIRATION/STARTPAKKER – 
KÆRT BARN HAR FLERE NAVNE
I 2020 kom endnu en startpakke til GymDan-
marks medlemsforeninger. Startpakken i Team-
Gym som klæder nye trænere på til at varetage 
undervisningen gennem konkrete værktøjer. 
Indholdet i startpakken er målrettet trænere 
på hold for nybegyndere fra 6 år og opefter, og 
indeholder blandt andet færdigplanlagte træ-
ningslektioner med beskrivelser og videoer af 
alle øvelser.
Startpakken i Rope Skipping fås allerede, og i 
2021 lander også en startpakke i Idrætsgymna-
stik.	Kom	også	godt	igang	med	udendørs	fitness,	
eller prøv Åbent-hus konceptet ’Fitness Tryday’.

POPULÆRT KONCEPT HAR FÅET VOKSEVÆRK
’Kvalitet i Børnegymnastikken’ – også kaldet KiB 
– er GymDanmarks svar på god børnetræning. 

Grundtanken med KiB er ”stationstræning” frem 
for ”agility” og har været med til at rykke ved op-
fattelsen af god børnegymnastik i Danmark. Kon-
ceptet som efterhånden har 10 år på bagen, er 
nu blevet revideret og har fået vokseværk med 
250 øvelser. Lyt til webinar om god børnegymna-
stik fra d. 15. september.

TAK FOR AT I HOLDER GYMNASTIKKEN I GANG
Afslutningsvis vil bestyrelsen gerne sige en stor 
tak til forbundets mange frivillige og medlems-
foreninger	for	at	finde	løsninger	og	arbejde	kon-
struktivt i en svær Coronasituation. Det er vigtigt 
for motivationen hos vores gymnaster – og for 
foreningslivet generelt – at fastholde aktivitets-
niveauet, hvor det er muligt. Vi ser frem til en 
ny og spændende sæson, hvor der forhåbentlig 
bliver	plads	til	meget	mere	gymnastik	og	fitness.

GYMDANMARKS MEDLEMSFORENINGER GYMDANMARKS MEDLEMSTAL

201.588444
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Påtegninger
Ledelsespåtegning

Brøndby, den 12. maj 2020

Bestyrelsen:

Anders Jacobsen
Formand

Lene Christiansen
Næstformand

Erik Juhl Mogensen

Jens Hornemann

Bettina Bischoff Lydersen

Morten Rasmussen

Torben Kjeldsen

Ditte Okholm-Naut
Direktør

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for GymDanmark for regnskabsåret 1. 
januar – 31. december 2019.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010, kapitel 4 og 6.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2019.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de 
forhold, beretningen omhandler.  

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 

3
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til repræsentantskabet/bestyrelsen i Danmarks Gymnastik Forbund

Konklusion 

Grundlag for konklusion 

Uafhængighed

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet 
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
forbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Gymnastik Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010, kap. 4 og 6.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på 
grundlag af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.  
Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors 
ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's 
etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 
kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af bestyrelsen godkendte resultatbudget. Budgettallene 
har ikke været underlagt revision.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
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Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, 
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige 
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at 
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af forbundets interne kontrol.   

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne til at fortsætte 
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 
modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen 
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at forbundet ikke 
længere kan fortsætte driften.

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

5
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

København, den 12. maj 2020
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR nr. 30 70 02 28

Ulrik B. Vassing Rasmus Friborg Andersen
statsaut. revisor statsaut. revisor
mne32827 mne44147

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den 
forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores 
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte 
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller 
dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 
virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   
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Danmarks Gymnastik Forbund
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Telefon 43 26 26 01 

CVR nr. 20 91 68 18

Anders Jacobsen
Lene Christiansen
Erik Juhl Mogensen
Jens Hornemann
Bettina Bischoff Lydersen
Morten Rasmussen
Torben Kjeldsen

Anders Jacobsen, Forbundsformand
Lene Christiansen, Næstformand
Ditte Okholm-Naut, Direktør

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Danske Bank 

Danmarks Gymnastik Forbund er momsfritaget.

Ledelsesberetning

Oplysninger om forbundet

Forbundsbestyrelsen

Forbundsledelse

Revisor

Bank

Momsregistrering
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Ledelsesberetning

INDLEDNING

2019 blev året, hvor vi kunne fejre at medlemstallene (2018) endnu en gang var stigende, og at GymDanmark 
nu har rundet 200.000 medlemmer for første gang i forbundets 125 år lange historie. Det blev også et år, hvor 
den nye organisering af forbundet tog sin begyndelse med en bestyrelse valgt på bestyrelseskompetencer 
fremfor tilhørsforhold i disciplinerne. Det sidste år har syv bestyrelsesmedlemmer tilsammen varetaget den 
øverste ledelse af GymDanmark politisk, strategisk og økonomisk. Bestyrelsen har i løbet af året haft særligt 
fokus på tre indsatsområder; Talent og Elite, den politiske organisering på udvalgsniveau samt på Fitness.

GYMNASTIKKEN

Fitness er et vigtigt indsatsområde 

Fitness er en samfundstrend, der er så massiv, at den ikke er til at overse, og slægtskabet med den oprindelige 
motionsgymnastik, som stort set alle gymnastikforeninger udbyder, er afgørende for, at GymDanmark nu har 
indgået aftale om en yderligere projektperiode for ’Bevæg Dig For Livet – fitness’ frem til og med 2022, og tilmed 
valgt at investere yderligere i området fremadrettet. Bestyrelsen besluttede at tilføre ekstra ressourcer i form af 
et årsværk til Fitness-området, for i endnu højere grad at forløse det store potentiale. Den nye fitness-konsulent 
får ansvar for kursus- og uddannelsestilbud inden for Fitness i GymDanmark, samt samarbejde med andre 
specialforbund under DIF om det tværidrætslige potentiale.

Startskuddet til en ny struktur for bedre sportslig udvikling

2019 blev der for alvor blev taget fat på organisering af talent-og eliteområdet. Som et led i moderniseringen og 
udviklingen af GymDanmark, besluttede bestyrelsen i foråret at skabe bedre rammer for den sportslige udvikling 
i forbundet. I den forbindelse er der blevet oprettet en ny stilling, “Landsholdschef med ansvar for 
talentudvikling”, hvis hovedformål er at sikre den strategiske sportslige udvikling af talent-, elite- og 
landsholdsgymnastikken i forbundet.

Formålet med den nye struktur og ansættelsen af Landsholdschefen er blandt andet at sikre: 
• at vi i GymDanmark passer godt på vores gymnaster i talent- og elitemiljøer
• at der bliver udøvet god personlig og sportslig ledelse af landstrænere
• at der skabes gode rammer for den sportslig udvikling og mulighed for   gennemførelse af langsigtede 
strategiske indsatser

Landsholdschefen får en central rolle i forbindelse med udvikling og implementering af talent-, elite- og 
landsholdsstrukturen, og ikke mindst det økonomiske ansvar for at bruge midlerne bedst muligt, samt at sikre, at 
det sker ud fra bestyrelsens prioriteringer og retningslinjer. Endeligt får Landsholdschefen ledelsesansvar for en 
række nøglepersoner i forbundets discipliner, og vil være central i forhold til den fælles sportslige udvikling i 
GymDanmark.
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Uddannelse og kurser

Der har været fuld fart på kurser og uddannelser det seneste år. I foråret lancerede vi GymDanmark Kataloget – 
et fysisk katalog med oversigt over de forskellige typer af uddannelser, koncepter og Events, der udbydes. 

Kataloget er bygget op med farvekoder fra GymDanmarks viftemodel med de tre blade; Fundament, Præstation 
og Elite – dette for at visualisere og tydeliggøre typen af aktivitet og målgruppe. Kataloget er blevet et 
eftertragtet redskab for både konsulenter og foreningerne til at synliggøre, hvad GymDanmark kan tilbyde. I 
foråret blev også et indstik til Kataloget udviklet. Et indstik med alle aktuelle kurser og uddannelser, som også er 
et nyt tiltag om en åben kursus- og uddannelsesstrategi. Alt sammen for at skabe en større tilgængelighed og 
synliggørelse af GymDanmarks aktiviteter som indtil nu har medvirket til en større opmærksomhed omkring 
kurser og uddannelser. 

På kursusområdet har der også været tryk på i forhold til udviklingen og modernisering af koncepter. ’Kvalitet i 
Springgymnastikken’ blev lanceret ved sæsonstart 2019 og er allerede blevet et kursus, der er stor interesse for. 
Det samme gælder det relancerede koncept ’Kvalitet i Familiegymnastikken’, som henvender sig til familier med 
børn fra 0-3 år. Konceptet er en sammenlægning af det tidligere ’GymFamily Toodler og Baby’. 

På uddannelsesområdet har sidste års gode opstart af ’GymTræner 1 – Basis’ fortsat været en succes. 
Foreningerne har taget uddannelsen til sig, og har fået øjnene op for vigtigheden af de solide basiskundskaber 
uddannelsen giver. Efterfølgeren ’GymTræner 2 – Basis’ blev udbudt for første gang i 2019, og der er gjort gode 
erfaringer omkring udviklingen og den fortsatte proces med uddannelsen. Udviklingen af ’GymTræner 1- 
Specialedel’ i de forskellige discipliner er også godt på vej, og er udarbejdet i næsten alle discipliner.

Konkurrencer og events
 
Over 145 konkurrencer og opvisningsarrangementer blev afholdt i 2019, så der var fuldt sving i 
aktivitetsudvalgenes arbejde med at planlægge og afvikle alle disse stævner. 

2019 har dermed været endnu en stærk og oplevelsesrig sæson med masser af storslåede præstationer og 
mindeværdige oplevelser. 

I juni måned var vi så privilegeret at have besøg Det internationale Gymnastik Forbunds præsident Mr. 
Watanabe. Han besøgte Danmark i forbindelse med DM i TeamGym og i forlængelse af forbundets arbejde med 
at få TeamGym til en disciplin, der er udbredt på verdensplan. Et af de første store skridt er at EM i TeamGym 
på hjemmebane i 2020 bliver et åbent mesterskab, hvor lande fra hele verden kan deltage.

2019 har også været Gymnaestrada-år. De var den største danske delegation siden 1987, hvor hele 920 
gymnaster deltog ved årets store opvisningsfestival World Gymnaestrada i Dornbirn, Østrig. Det blev en 
fantastisk oplevelse for alle de danske gymnaster som deltog, og det har uden tvivl givet minder for livet.
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Flere startpakker på vej til foreningerne

Et andet indsatsområde i forbundets strategi er at få flere af forbundets medlemsforeninger til at være aktive i 
deres medlemskab, dvs. benytte sig af GymDanmark tilbud. Trænings-startpakkerne skal bidrage til at indfri og 
hjælpe medlemsforeningerne i gang med at træne en disciplin. Hen over foråret 2019 har sjippepakken taget 
konkret form og resultatet er nu landet i form af en Inspirationspakke i sjipning . Arbejdet med udvikling af 
startpakkerne fortsætter, og i 2020 forventes pakken i TeamGym at blive lanceret. Valget af netop denne 
disciplin hænger sammen med at forbundet i 2020 er vært for EM i TeamGym. På samme vis forventes det at 
pakken i idrætsgymnastik er færdig i 2021, når vi samme år er vært for VM i denne disciplin.  

Der er udarbejdet en øvelsesbank, som er frit tilgængelig på hjemmesiden med øvelser til inspiration og 
opbygning i både sjipning  og springgymnastik .

ORGANISATION

Foreningernes GymDanmark
Gymnastikken bør spille en endnu større rolle i det danske samfund og for endnu flere danskere i fremtiden. 
Med sunde værdier og et kerneprodukt, der kan gavne alle, ønsker GymDanmark at tage ansvar for flere.
 
Dette skal naturligvis afspejles i forbundets medlemstilbud og i forbindelse med forbundets Årsmøde i oktober 
holdt Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl oplæg for foreninger, frivillige og ansatte om tendenser og megatrends i 
en forenings- og frivillighedskontekst. Oplægget gav mulighed for drøftelse og refleksion for foreninger, som 
kvitterede med input til søndagens on-boarding seminar for GymDanmarks folkevalgte, hvor det første arbejde 
med ’GymDanmark i fremtiden’ blev startet.

Strategi

Forbundets strategi udløber i 2020. 2019 blev året hvor vi tog de første spadestik til forbundets ’Politiske 
Program’ som bliver rammen for et fremtidigt samlet GymDanmark. På Årsmødet godkendte foreningerne 
bestyrelsens indstilling om, at den nuværende strategi forlænges med ét år og dermed dækker perioden frem til 
udgangen af 2021.

Det Politiske Program varetager medlemmernes fælles interesse inden for tre arenaer:

  -  Som interesseorganisation for gymnastikken 
     (Motorik fundament og livslang bevægelse)
  -  Som rollemodel for en velfungerende virksomheds-/organisationsdrift 
     (Agilitet og integritet i virksomhedsdriften)
  -  Som medlemsorganisation med konkrete aktiviteter 
     (Relevante aktiviteter af høj kvalitet)

Fortsat medlemsfremgang 

GymDanmark har fastholdt sin plads som næststørste specialforbund i Danmarks Idrætsforbund.
Seneste opgørelse af medlemstallene viser, at GymDanmark endnu en gang er gået frem samlet set, og tæller 
200.490 medlemmer, hvilket er er en fremgang på 3.266 medlemmer. Fremgangen svarer til en stigning på 1,7 
%, og det er en milepæl for forbundet at runde 200.000 medlemmer.

Foreningsarrangement Herning

Ved GymDanmarks årlige foreningsarrangement i Herning deltog et bredt udsnit af gymnastikforeninger og 
aktive Fitness-foreninger. Foreningsdagen giver mulighed for at vise forbundets pallette af tilbud frem til de 
medlemsforeninger, der endnu ikke benytter forbundets aktiviteter og produkter. 
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Årets forening 2019

På Årsmødet var fire foreninger nominerede til Årets Forening 2019. Titlen gik til Lyngby og Gentofte Gymnastik 
som vinder prisen, for blandt andet at have et bredt udvalg til sine medlemmer, samt et forbilledligt seriøst og 
systematisk arbejde med foreningsorganiseret kompetent gymnastiktræning. De øvrige nominerede var 
Gymnastik og fitnessafdeling i Pedersborg Gymnastik og Idræt, Gjellerup Sdr. S.G og I. og Bellinge 
Gymnasterne.

Organisationsudvikling

GymDanmarks strategiaftale med DIF (2017 – 2020) omfatter blandt andet organisationsudvikling af de politiske 
niveauer i GymDanmark. Det overordnet formål er at mindske bureaukratiet for i stedet at bruge ressourcerne 
på at sikre mere og bedre gymnastik i medlemsforeningerne, herunder at afdække hvilken struktur, der bedst 
sikrer dette mål. 

Bestyrelsen nedsatte i oktober en arbejdsgruppe med den hovedopgave, at afdække og beskrive en eventuel ny 
politisk struktur på udvalgsniveau som kan fremlægges til vedtagelse på repræsentantskabsmødet i 2020. 
Arbejdsgruppen består af bestyrelsesmedlemmer, udvalgspersoner og ansatte på forbundskontoret. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i 2019 haft fokus på især tre indsatsområder; Talent og Elite, den politiske organisering på 
udvalgsniveau samt Fitnessområdet.  

Ved forbundets repræsentantskabsmøde i oktober, blev Louise Kwang valgt for en étårig periode til 
GymDanmarks bestyrelse samtidigt med at Josefine Jørgensen udtrådte. Efterfølgende er Louise Kwang 
udtrådt, og suppleant Bettina Lydersen er indtrådt i bestyrelsen frem til førstkommende 
repræsentantskabsmøde. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt for en toårig periode: Lene 
Christiansen (Næstformand), Jens Hornemann, Morten Rasmussen og Erik Juhl Mogensen.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Anders Jacobsen (Formand) og Torben Kjeldsen.

Forbundskontoret
 
Forbundskontoret er et naturligt samlingspunkt for indsatsområderne i strategien. Alle strategiske områder har 
en administrativ tovholder på forbundskontoret, og derved løftes samtidigt rollen som strategisk fagligt funderet 
forbundskontor. 

I 2019 har medarbejderressourcerne været delt på følgende områder; sportskoordinering, talentudvikling og 
uddannelse, regionale konsulenter inkl. kursussekretær, events samt stabsfunktioner som kommunikation, 
økonomi og ledelse. Derudover er fitnessmedarbejdere i Bevæg Dig For Livet - Fitnessprojektet også en del af 
GymDanmarks medarbejderstab og flere har deres daglige arbejdsplads på forbundskontoret.

Generelt er der meget stor kontinuitet i personalegruppen, og det har også været tilfældet i 2019. Der er til 
gengæld kommet nye ansigter til i forbindelse med de nye ledelsesfunktioner som Tværfaglig leder og 
Landsholdschef, og der er gennemført projektansættelser til de kommende events.
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Samarbejdspartnere

GymDanmark repræsenteres i forskellige sammenhænge af forbundets politikere i både Danmarks 
idrætsforbund (DIF) samt i de internationale forbund. I 2019 havde forbundet poster i Det Internationale 
Gymnastikforbund, Det Europæiske Gymnastikforbund og Det internationale Rope Skipping Forbund. Derudover 
har der været deltagelse i flere kongresser, internationale møder og fora. Vores repræsentanter gør et stort 
stykke arbejde og bidrager positivt til forbundet med unik viden. 

Der er blevet arbejdet på det politiske niveau med at udbrede TeamGym og få disciplinen anerkendt i FIG. 
Forbundet har taget aktiv del i dette arbejde sammen med UEG – og processen er i fuld gang. 

I 2019 fortsatte det gode samarbejde med Chopar (Tøjleverandør) – og samarbejdet udvikler sig og forbedres år 
for år til glæde og gavn for frivillige, gymnaster, trænere og udvalg. 

Det forgangne år har også været et år hvor GymDanmark fortsat er blevet inviteret helt ind i
maskinrummet i DIF - dette giver mulighed for indflydelse, tættere dialog og sparring. 

Også samarbejdet med DGI fortsætter i fuldt flor og i 2019 har samarbejdet omhandlet Bevæg dig for livet-
Fitness, Spring-Sikker og World Gymnaestrada.  

Samarbejdet med Scandic og Holstebro Rejsecenter blev i 2019 udfoldet endnu mere. Foreninger, udvalg og 
frivillige brugte i langt højere grad vores forbundsfordele i Scandic.
I 2019 samarbejdede forbundet igen med en række efterskoler indenfor forskellige discipliner. Samarbejdet 
fungerer godt og det er en fornøjelse at se, hvordan samarbejdet med efterskolerne konstant udvikles, og 
samarbejdet fortsætter i 2020. Der samarbejdes med efterskoler og foreninger indenfor Trampolin, Tumbling og 
TeamGym (BGI Akademiet, Brejninggaard Efterskole, Bøvling Idrætsefterskole, Flemming Efterskole, 
Gymnastikefterskolen Stevns, Sorø Gymnastikefterskole, Vejstrup Efterskole, Vesterlund Efterskole, Gladsaxe 
IF, Svendborg Gymnastikforening, Vestsjællands Idrætsefterskole ). 

Euro Gymnastic Equipment – i daglig tale EuroGym – har i mange år været en fast samarbejdspartner for 
GymDanmark i både TeamGym og Tumbling – og samarbejdet fortsættes de kommende år.
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ØKONOMI

Økonomistyring og gennemsigtighed – ny regnskabsopstilling

Fundamentet for bestyrelsens strategiske arbejde er en god økonomistyring, der synliggør indtægter og udgifter, 
samt skelner mellem drift og udvikling. Blandt andet derfor er der udarbejdet en ny og mere gennemsigtig 
regnskabsopstilling i 2019, som skal gøre det langt mere tydeligt at skelne mellem forskellige strategiske 
områder og rene driftsomkostninger.
 
Et andet led i målet om at sikre en mere gennemsigtig økonomi var en revidering af de Økonomiske- og 
Administrative retningslinjer, som nu er mundet ud i to dokumenter: Retningslinjer og Takstblad.

Den nye regnskabsopstilling betyder, at resultat fra 2018 og 2019 ikke er fuldstændig sammenlignelige. Budget 
og regnskab for 2018 er ført i den tidligere opstilling, men for at kunne sammenligne de to regnskabsår, er 2018 
overført til den nye opstilling i årsrapporten. Der vil naturligvis være forskelle, når bogføring i 2018 er sket ud fra 
en anden kontoplan. 

Årsresultat 2019

Årets resultat udviser et overskud på 1.642.000 kr. mod et budgetteret overskud på 100.000 kr. De store 
udsving findes i manglede brug af midler under Strategi samt højere indtægter på Driften.  

På indtægtssiden under Driften, er der højere indtægter på ”Kurser og uddannelse”, ”Arrangementer og events” 
samt en stigning i indtægter på kontingent under ”Foreningsservice”. 

På udgiftssiden under Driften følger regnskabet stort set budgettet, og der er en samlet afvigelse på udgifter i 
driften på omkring 600.000 kr., ud af de samlede driftsudgifter på 17.500.000 mio. 

Under Strategi er der på indtægtssiden en positiv afvigelse på ”Megaevents”, som i 2019 var Gymnaestrada i 
Dornbirn, Østrig, hvor deltagerantallet blev højere end forventet. Der er også indtægter, som er lavere end 
budgetteret f.eks. inden for Talentudviklingsmiljøer, men da det handler om færre aktiviteter end forventet, er der 
tilsvarende færre udgifter, og det påvirker dermed ikke resultatet negativt. For Bevæg Dig For Livet – Fitness 
gælder, at indtægter og udgifter til projektet ikke matcher det budgetterede, pga. ændret bogføring, men at 
resultatet samlet ender på det forventede budget.

På udgiftssiden under strategi afviger ”Udvikling af uddannelse” på grund af færre udgifter på udvikling, hvor 
enkelte projekter er udskudt til 2020.  Der har også været færre udgifter på ”Landshold” da nogle af de planlagte 
initiativer ikke blev gennemført og dels pga. indfasning af ny struktur på Talent og Eliteområdet. På 
”Talentudviklingsmiljøer” er der ubrugte midler på over 250.000 kr., og det skyldes at færre foreninger end 
forventet har ønsket at opstarte foreningssamarbejder. Inden for strategisporet vedr. IT-udvikling er der ubrugte 
midler for over 500.000 kr., hvilket dækker over en tidsforskydning i projektet samt, at afskrivning på lidt over 
200.000 kr. fremgår af driften. 

Efter balancedagen, men inden den endelige afslutning af årsregnskab 2019 ramte Corona-krisen i Danmark, 
og dermed også GymDanmark og de danske gymnastikforeninger. GymDanmark har aflyst forårets 
konkurrencer, stævner, uddannelser, kurser og møder, og det vil have stor økonomisk betydning, da en stor del 
af forbundet indtægter netop kommer fra driften af disse. Mange internationale mesterskaber er aflyst, herunder 
det Nordiske Mesterskab i TeamGym, der skulle være afholdt i Danmark. Hvor stort omfanget er, kan ikke gøres 
op, før krisen er afblæst, og vi har vurderet, hvor mange af aktiviteterne, der kan gennemføres senere på året. 
Corona-krisen har ingen indvirkning på 2019 regnskabet.

Generelt er det et tilfredsstillende årsresultat og det store overskud skyldes, at mange projekter og initiativer 
budgetteret i år 2019, ikke blev igangsat. Dette er der taget højde for i budgetlægningen for 2020, hvor der er 
budgetteret med et underskud netop fordi, midlerne er hensat fra tidligere år. Altså er der tale om en forskydning 
i tidspunkt for eksekveringen af nogle af de strategiske udviklingsprojekter.

13



GYMDANMARK ÅRSMØDE 2020
ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

34

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2019

NATIONALE OG INTERNATIONALE RESULTATER 

Danmarksmestre

Dobbelt Mini Trampolin (Forbundsmestre)
Herrer: Peter Sørensen (Springteam Nordjylland)
Damer: Marie Flindt Alexandersen (Stauning/Dejbjerg U&I)

Idrætsgymnastik
Mænd: Joao Marcus Fuglsig (VIK)
Kvinder: Victoria Gilberg (VIK)
Hold Mænd: Gefion
Hold Kvinder: KG66 

Rope Skipping
Hold: Gug
Individuel Allround: Marie Magersholt (Lillerød)

Rytmisk Gymnastik
Æstetisk Gymnastik: Elina Elite (Greve)
Grand Prix Rytme: Elina Elite (Greve)
Rytmisk Sportsgymnastik: Isabella Schultz (Ballerup)

Sports Acrobatik (Forbundsmestre)
Dame Par: Sofie Bang Jensen & Naja Lange (HI- Skanderborg)
Mix Par: Sarah Marie Bjørnlund Nielsen & Kenni Christensen (Toreby Sundby GF)
Gruppe: Andrea Mikkeline, Milly My Jensen & Katja Frederiksen (Toreby Sundby GF)

TeamGym
Herrer: Gjellerup Sdr.
Dame: Gladsaxe IF
Mix: Ollerup GF

Trampolin
Herrer: Benjamin Salo Kjær (Haslev TT)
Damer: Maila Walmod (Roskilde)
Synkron Herrer: Marc Seidler  og Peter Sørensen (Greve Gymnastik og Trampolin)
Synkron Damer: Smila Thea Jensen & Malou Rosenquist (KTK) 
Hold Herrer: Haslev TT (HTT)
Hold Damer: Københavns Trampolinklub (KTK)

Tumbling
Herrer: Lasse Pihl (Flemming EG)
Kvinder: Johanne Nørby (OGF)
Hold Herrer (Forbundsmestre): OGF
Hold Kvinder (Forbundsmestre): Outrup GUB
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Internationale resultater

TeamGym
NM Senior Bronze Men (Gjellerup Sdr.) 

Rope Skipping
Bronze i overall for hold (kvinder): 
Mathilde Larsen, Marie Magersholt, Emilie Lykke, Anna Sørensen og Louise Franci (Lillerød)

Bronze Overall 
(Mathilde Larsen, Marie Magersholt, Emilie Lykke, Anna Sørensen og Louise Francis – Lillerød GF)

Sølv i single rope pair freestyle 
(Julie Pedersen, My Flyvholm, Mathilde Emmersen, Laura Pedersen og Laura Enggaard – Gug)

Sølv i single rope team freestyle 
(Mathilde Larsen, Marie Magersholt, Emilie Lykke, Anna Sørensen og Louise Francis – Lillerød)

Sølv double dutch speed 
(Mathilde Larsen, Marie Magersholt, Emilie Lykke, Anna Sørensen og Louise Francis – Lillerød)

Sølv og guld double dutch single freestyle 
(guld: Helena Jensen, Anna Enggaard og Fie Lindschouw – Gug, sølv: (Mathilde Larsen, Marie Magersholt, 
Emilie Lykke, Anna Sørensen og Louise Francis – Lillerød)

Sølv double dutch pair freestyle 
(Christine Jensen, Eva Skalshøj, Cathrine Hansen, Simone Rafn og Jannicke Christensen – Gug)

Tumbling
World Cup Sølv - Rasmus Steffensen

Idrætsgymnastik
NM Junior Guld i All-around – Camille Rasmussen 
NM Junior Sølv i spring over hest – Camille Rasmussen 
NM Junior Bronze på bommen – Camille Rasmussen 
NM Junior Sølv i gulvøvelsen – Camille Rasmussen 
NM Junior Bronze i gulvøvelsen – Freja Petersen 
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Kontingenter og tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund periodiseres og indtægtsføres for den periode, 
de vedrører. 

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes 
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtægter, herunder afskrivninger, nedskrivninger og 
hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der 
tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der 
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen 
som en finansiel post. 

Resultatopgørelse 

Indtægter 

Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010, kapitel 4 & 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under 
Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. 
Årsrapporten for Danmarks Gymnastik Forbund for 2019 er aflagt efter samme regnskabspraksis som 
sidste år. 

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil 
fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Indtægter, der vedrører forbundets aktiviteter, vises under de enkelte aktiviteter. 
Licensindtægter periodiseres og indtægtsføres, når aktiviteten afholdes.

Aktivitetsomkostninger 
Omkostninger til aktiviteter periodiseres og omkostningsføres, når aktiviteten afholdes. 

Skat af årets resultat 
Forbundet er fritaget for skattepligt under hensyntagen til almenvelgørende formål. 
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3 år 
5 år

10 år 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 
Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af 
aktivernes forventede brugstid. 

Inventar 
IT
Trampoliner 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi. 

Værdipapirer 
Værdipapirer måles til børskursen på balancedagen. 
Alle realiserede og urealiserede kursreguleringer indregnes i driften.

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til 
denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af 
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes 
under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Tilgodehavender 
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Hensættelser 
Der foretages hensættelser til besluttede tiltag. 

Forpligtelser 
Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Hensatte forpligtelser måles til 
nettorealisationsværdi. 

Henlæggelser
Der foretages henlæggelser under egenkapitalen til aktivitetsudvalg og øvrige aktiviteter til formål
besluttet af bestyrelsen efter ønske fra de enkelte udvalg. Henlæggelserne er specificeret under
egenkapitalen. Der disponeres over disse henlæggelser i overensstemmelse med bestyrelsens
beslutning via resultatdisponeringen.
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Årsrapport 2019

Resultatopgørelse

Realiseret 
2019

Budget
  2019

Realiseret 
2018

Budget
 2020

Note
Indtægter

Drift
Administration 1 11.381.930 11.280.000 11.143.231 11.228.000
Politik 3 671.287 561.000 577.098 645.000
Uddannelse og kurser 5 2.995.911 2.532.000 2.096.932 2.941.000
Arrangement og events 6 752.894 666.000 2.339.324 2.868.000
Konkurrencer 7 4.659.347 4.622.000 4.419.332 4.767.000
Foreningsservice 8 1.556.095 1.419.000 1.423.100 1.447.000

Drift indtægter i alt 22.017.464 21.080.000 21.999.017 23.896.000

Strategi

Landshold 9 1.249.421 1.450.000 1.915.477 1.820.000
Bevæg dig for livet (Spor 2) 10 973.641 1.167.000 1.166.922 1.317.000
Uddannelse udvikling (Spor 3) 11 0 35.000 0 100.000
Talentudviklingmiljøer (Spor 4) 12 69.025 189.000 43.815 67.000
Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5) 13 250 0 4.700 28.000
Int. Dommer uddannelse 0 0 0 45.000
Springsikker samarbejdet m. DGI 49.145 56.000 0 56.000
Mega-events 14 5.552.724 3.851.350 0 9.531.000

Strategi indtægter i alt 7.894.206 6.748.350 3.130.914 12.964.000

Indtægter i alt 29.911.669 27.828.350 25.129.931 36.860.000
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Årsrapport 2019

Realiseret 
2019

Budget
  2019

Realiseret 
2018

Budget
 2020

Note
Udgifter

Drift

Lønomkostninger 1 7.572.844 7.472.000 7.027.068 8.505.000
Administrationsomkostninger 1 1.256.261 960.000 1.176.120 1.102.000
IT 2 908.508 908.000 590.568 1.148.000
Politik 3 846.000 949.000 453.887 924.000
Kommunikation/branding 4 295.372 310.000 284.870 385.000
Uddannelse og kurser 5 2.181.763 1.904.000 2.156.612 2.141.000
Arrangement og Events 6 1.016.552 863.000 1.910.322 2.875.000
Konkurrencer 7 2.362.455 2.563.000 2.572.516 2.500.000
Foreningsservice 8 1.105.948 1.036.000 956.122 1.179.000

Drift udgifter i alt 17.545.704 16.965.000 17.128.085 20.759.000

Strategi

Landshold 9 3.019.428 3.534.440 5.183.234 4.727.000
IT-udvikling (Spor 1) 19.014 533.000 0 550.000
Organisationsudvikling /projekter (Spor 1) 4.280 5.000 0 50.000
Bevæg dig for livet (Spor 2) 10 1.474.308 1.667.000 1.656.462 2.167.000
Uddannelse udvikling (Spor 3) 11 282.473 418.000 130.681 409.000
Talentudviklingmiljøer (Spor 4) 12 164.968 438.000 92.025 187.000
Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5) 13 232.370 250.000 96.241 541.000
Int. Dommer uddannelse 2.354 0 0 500.000
Springsikker samarbejdet m. DGI 28.358 56.000 0 55.000
Mega-events 14 5.496.724 3.851.350 0 9.556.000

Strategi udgifter i alt 10.724.278 10.762.790 7.158.643 18.860.000

Udgifter i alt 28.269.982 27.727.790 24.286.729 39.619.000

Nettoresultat 1.641.688 100.560 843.203 -2.759.000

Dækkes af henlæggelser 2.905.000

Resultat efter henlæggelser 146.000

Resultatdisponering: 2019 2018

Overføres til fri egenkapital 164.349 111.367
International dommeruddannelse 0 200.000
Internationale Events 185.000 0
Strategiske henlæggelser 1.292.339 531.836

1.641.688 843.203
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Balance 
2019 2018

AKTIVER
Anlægsaktiver
IT 354.002 455.589
Trampoliner 15 22.250 30.450
Depositum 5.300 5.300
Forudbetalte omkostninger 17 2.661.032 75.891
Anlægsaktiver i alt 3.042.584 567.230

Omsætningsaktiver
Værdipapirer 16 3.080.534 3.080.825
Forudbetalte omkostninger 17 304.626 212.711
Diverse tilgodehavender 18 1.236.441 1.651.680
Kasse, bank 9.706.585 10.632.798
Omsætningsaktiver i alt 14.328.185 15.578.014

Aktiver i alt 17.370.769 16.145.244

PASSIVER
Egenkapital 23 10.172.072 8.530.384

Langfristetgæld
Feriepenge til feriefonden 22 347.846 0

Kortfristetgæld
Diverse kreditorer 453.635 240.571
DIF mellemregning 1.141.753 879.537
Forudmodtaget start-/kursusgebyr/kontingenter 2.239.790 2.038.675
Forudmodtagne licens og gebyr 645.575 633.558
Forudmodtaget deltagerbetaling int. Events 19 1.066.405 2.437.495
Skyldige omkostninger 20 68.485 74.671
Periodisering 21 313.606 389.148
Feriepenge 22 921.604 921.205
Kortfristetgæld i alt 6.850.851 7.614.860

Gæld i alt 7.198.697 7.614.860

Passiver i alt 17.370.769 16.145.244

Kautions- og eventualforpligtelser 24

Honorar til bestyrelsen 25

Note
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Realiseret Budget Realiseret
2019 2019 2018

Tilskud DIF 9.201.000 9.059.000 9.010.000
Øvrige Tilskud 236.281 10.000 279.193
Licens 1.876.488 2.050.000 1.750.491
Finansielle indtægter 63.275 100.000 78.802
Øvrige indtægter 4.888 61.000 24.745

Indtægter i alt 11.381.930 11.280.000 11.143.231

Lønninger 7.572.844 7.472.000 7.027.068
Formands Honorar 100.000 100.000 200.000
Personaleomk. 227.561 40.000 121.506
Møder og rejser 174.108 150.000 147.092
Kontordrift 180.333 250.000 180.157
Husleje incl. forbrug 275.670 260.000 259.396
Ekstern konsulent 206.092 66.000 62.310
Finansielle udgifter 86.336 14.000 200.902
Øvrige udgifter 6.161 80.000 4.758

Udgifter i alt 8.829.105 8.432.000 8.203.188

Administration i alt 2.552.825 2.848.000 2.940.043

Småanskaffelser/IT/Adm. 209.801 177.000 94.496
IT Drift 182.347 300.000 329.448
Software/Licenser (e-læring) 254.003 220.000 270
Resultatsformidling 46.161 68.000 0
Afskrivninger 204.787 126.000 156.054
Øvrige udgifter 11.409 17.000 10.300

Udgifter i alt 908.508 908.000 590.568

IT i alt -908.508 -908.000 -590.568

1 Administration

2 IT
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Realiseret Budget Realiseret
2019 2019 2018

Sponsorindtægt:
Holstebro Rejsecenter 60.000 60.000 60.000
Chopar 65.998 0 15.497
Scandic Hotel 19.149 0 29.356
Euro Gymnastic Equipment TeamGym 50.000 50.000 70.000
Euro Gymnastic Equipment DMT 3.000 0 0
Øvrige sponsorater 0 0 13.500
Partneraftale TeamGym Landshold 350.000 315.000 315.000
Partneraftale Tumbling Landshold 100.000 120.000 0
Deltagerbetaling 23.140 0 58.820
Øvrige sponsorater 0 0 14.925
Øvrige indtægter 0 16.000 0

Indtægter i alt 671.287 561.000 577.098

Honorar 22.319 142.000
Møder og rejser 565.905 692.000
Møder og rejser udland 83.419 0
Øvrige mødeudgifter 20.431 34.000
Telefongodtgørelse 44.043 47.000
Gaver 7.492 5.000
Ekstern konsulent 27.043 5.000
Branding af sponsor 62.500 0
Øvrige udgifter 12.848 24.000

Udgifter i alt 846.000 949.000 453.887

Politik i alt -174.714 -388.000 123.211

Honorarer 91.013 50.000
Transport 11.064 18.000
Småanskaffelser 18.451 0
Livestreaming 15.000 80.000
Markedsføring og Branding 129.922 120.000
Ekstern konsulent 21.863 40.000
Øvrige udgifter 8.059 2.000

Udgifter i alt 295.372 310.000 284.870

Kommunikation/branding i alt 295.372 310.000 284.870

4 Kommunikation/branding 

3 Politik
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Årsrapport 2019

Realiseret Budget Realiseret
2019 2019 2018

Nordea Fonden - Kvalitet i Familie Gymnastikken 292.782
Deltagerbetaling 2.494.792
Kursusmateriale 81.005
Tryg Fonden - Førstehjælpskurser 97.993
Øvrige indtægter 29.339

Indtægter i alt 2.995.911 2.532.000 2.096.932

Instruktørlønninger 888.962 916.000
Kursusleder honorar 9.653 5.000
Møder og rejser 532.693 554.000
Småanskafferlser 18.818 0
Ekstern konsulent 16.701 0
Kursusudgift 285.146 359.000
Tryg Fonden - Førstehjælpskurser 96.100 0
Nordea Fonden - Kvalitet i Familie Gymnastikken 313.606 0
Øvrige udgifter 20.083 70.000

Udgifter i alt 2.181.763 1.904.000 2.156.612

Uddannelse og kurser i alt 814.148 628.000 -59.680

Billetsalg 428.049 300.000 403.780
Øvrige indtægter 72.970 77.000 115.745
Deltagerbetalling 251.875 289.000 1.819.799

Indtægter i alt 752.894 666.000 2.339.324

Lønninger 63.766 95.000 8.903
Møder og rejser 472.797 282.000 633.136
Møder og rejser udland 42.535 0 0
Arrangementsudgifter 435.890 483.000 333.730
Deltagergebyr 0 0 934.553
Øvrige udgifter 1.563 3.000 0

Udgifter i alt 1.016.552 863.000 2.156.612

Arrangement og Events i alt -263.658 -197.000 182.712

5 Uddannelse og kurser

6 Arrangement og Events
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Realiseret Budget Realiseret
2019 2019 2018

Billetsalg 37.903 30.000 29.916
Deltagerbetaling 4.433.944 4.259.000 4.164.791
Arrangementindtægter 172.250 333.000 224.625
Øvrige indtægt 15.250 0 0

Indtægter i alt 4.659.347 2.532.000 2.096.932

Lønninger 2.538 0
Dommerhonorar 335.349 435.000
Fortæring og rejse 772.836 1.169.000
Småanskaffelser 8.488 0
Fragt af redskaber 265.313 322.000
Konkurrenceudgifter 585.541 349.000
Stævneregnskaber 325.062 0
Øvrige udgifter 67.328 288.000

Udgifter i alt 2.362.455 2.563.000 2.572.516

Konkurrence i alt 2.296.892 -31.000 -475.584

Grundkontingent 1.408.263 1.131.000 1.134.500
Aktivitetskontingent 147.833 288.000 288.600

Indtægter i alt 1.556.095 1.419.000 1.423.100

Møder og rejser 4.196 26.000 0
Forsikring foreninger 1.075.513 975.000 953.722
Gaver og faneplader 25.919 22.000 0
Ekstern konsulent 0 10.000 0
Øvrige udgifter 320 3.000 2.400

Udgifter i alt 1.105.948 1.036.000 956.122

Foreningsservice i alt 450.147 383.000 466.978

8 Foreningsservice

7 Konkurrence
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Realiseret Budget Realiseret
2019 2019 2018

Egenbetaling int. mesterskaber 469.648 0 0
Arrangementindtægter 761.608 0 0
Øvrige indtægter 18.165 0 0

Indtægter i alt 1.249.421 1.450.000 1.915.477

Lønninger 602.281 664.000
Direkte gymnaststøtte 45.000 45.000
Behandler 36.000 36.000
Rejser og fortæring udland 1.702.157 2.102.000
Rejser og fortæring 293.873 203.000
Arrangementsomkostninger 222.530 40.440
Hensættelser EM TG 2020 0 258.000
Øvrige udgifter 5.847 71.000

Udgifter i alt 3.019.428 3.534.440 5.183.234

Landshold i alt -1.770.006 -2.084.440 -3.267.757

Mellemregning BDFL 973.641 1.167.000 1.166.922

Indtægter i alt 973.641 1.167.000 1.166.922

Lønninger 1.362.138 1.546.400 1.532.678
Husleje/lys/varme 107.201 120.600 123.105
Øvrige udgifter 4.968 0 679

Udgifter i alt 1.474.307 1.667.000 1.656.462

Bevæg dig for livet (Spor 2) i alt -500.667 -500.000 -489.540

9 Landshold

10 Bevæg dig for livet (Spor 2) 

25



GYMDANMARK ÅRSMØDE 2020
ÅRSREGNSKAB 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

46

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2019

Realiseret Budget Realiseret
2019 2019 2018

Øvrige indtægter 0 35.000 0

Indtægter i alt 0 35.000 0

Lønninger 81.392 132.000
Møder og rejser 17.626 55.000
Optagelser til Startpakker og 
Uddannelsesvideoer 163.583 181.000
Grafisk arbejde 17.075 35.000
Øvrige udgifter 2.797 15.000

Udgifter i alt 282.473 418.000 130.681

Uddannelse udvikling (Spor 3) i alt -282.473 -383.000 -130.681

Arrangementindtægter 25.850 54.000 43.815
Deltagerbetaling Samlinger 43.175 135.000 0

Indtægter i alt 69.025 189.000 43.815

Lønninger 68.368 132.000
Møder og rejser 53.820 233.000
Markedsføring og Branding 37.162 28.000
Arrangementsomkostninger 4.819 15.000
Øvrige udgifter 800 30.000

Udgifter i alt 164.968 438.000 92.025

Talentudviklingmiljøer (Spor 4) i alt -95.943 -249.000 -48.210

Salg af lektionsplaner 250 0 4.700

Indtægter i alt 250 0 4.700

Honorar 13.500 27.000
Møder og rejser 49.839 101.000
Arrangementsomkostninger 14.620 7.000
Lektionsplaner og opvisningshæfter 53.013 10.000
Optagelser, Rope Skipping 52.875 60.000
Branding 18.524 15.000
Ekstern konsulent 30.000 30.000

Udgifter i alt 232.370 250.000 96.241

Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5) i alt -232.120 -250.000 -91.541

13 Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5)

11 Uddannelse udvikling (Spor 3)

12 Talentudviklingmiljøer (Spor 4)
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Realiseret Budget Realiseret
2019 2019 2018

Gymnaestrada
Tilskud DGI og GymDanmark 200.000 200.000 0
Deltagerbetaling Samlinger 5.055.093 3.531.350 0
Salg Gymnaestrada Merchandise 274.789 120.000 0
Øvrige indtægter 22.842 0 0

Indtægter i alt 5.552.724 3.851.350 0

Adm. omkostninger 93.667 100.000 0
DGI, Gymnaestrada 2019 
overskudsdeling 156.000 0 0
Rejser 47.334 30.000 0
Forplejning 26.061 22.000 0
Rejseomk. Fælleshold 45.798 142.680 0
Deltagergebyr, overnatning, mad 4.001.236 2.704.365 0
Møder 72.575 108.000 0
Stand og merchandise 287.226 120.000 0
Kommunikation og markedsføring 74.068 100.000 0
Beklædning 573.371 439.305 0
Nordisk aften 0 30.000 0
Diverse 19.388 55.000 0

Udgifter i alt 5.396.724 3.851.350 0

Mega-events i alt 156.000 0 0

Gymnaestrada
Tilskud GymDanmark 100.000 100.000 0

Udgifter i alt 100.000 100.000 0

14 Mega-events 
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Trampoliner, primo 30.450 43.750
Køb af trampolin 0 0
Afskrivninger trampoliner, Materialefonden -8.200 -13.300

Trampoliner i alt 22.250 30.450

BG Invest Udenlandske Obligationsmarkeder 216.340 208.534
Danske Invest Erhverv - mellemlange obligationer 2.239.248 2.238.527
Danske Invest Pension - lange obligationer 566.734 564.158
Danske Aktier – Danske Bank 58.212 69.606

Værdipapirer i alt 3.080.534 3.080.825

Forudbetalte omkostninger 290.437 72.739
EM TG 2020 0 139.973
Golden Age 2020 2.440 0
NM Team Gym 2020 11.749 0
VM IG 2021 2.661.032 75.891

Forudbetalte omkostninger i alt 2.965.658 288.603

Debitorer 929.304 905.084
Trampolin materialefond -47.834 -2.313
Øvrige tilgodehavender 354.971 748.909

Diverse tilgodehavender i alt 1.236.441 1.651.680

Golden Age 0 40.500
EM TG 2020 1.024.299 0
Gymnaestrada 2019 0 2.396.995
EuroGym 2020 42.106 0

Diverse tilgodehavender i alt 1.066.405 2.437.495

18 Diverse tilgodehavender

19 Forudmodtaget deltagerbetaling int. Events

15 Trampoliner

16 Værdipapirer

17 Forudbetalte omkostninger

Realiseret
2019

Realiseret
2018
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Realiseret
2019

Realiseret
2018

Skyldige lønninger 45.144 47.144
Dommerforplejning 0 1.700
Udlæg for 2018 0 28.544
Diverse skyldige 2.591 0
IT Support 20.750 0
Diverse hensættelser 0 -4.883
Accommodation, Svenska Gym.forbund 0 2.166

Skyldige omkostninger i alt 68.485 74.671

Kvalitet i Familiegymnastikken (GymFamily) 313.606 291.155
Førstehjælpskurser 0 97.993

Periodiseringer i alt 313.606 389.148

Kortfristetgæld
Feriepenge 921.604 921.205

Langfristetgæld
Feriepenge til feriefonden 347.846 0

Feriepengeforpligtelse i alt 1.269.450 921.205

21 Periodiseringer

22 Feriepengeforpligtelse

20 Skyldige omkostninger
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Primo Tilgang Afgang Ultimo

Fri egenkapital, primo 2.150.398 0 0 2.150.398
Årets resultat, jf. disponering 685.254 164.349 0 849.602

Fri egenkapital, ultimo 2.835.652 164.349 0 3.000.000

Henlæggelser, primo
International dommeruddannelse 500.000 0 0 500.000
Internationale Events 315.000 185.000 0 500.000
Strategiske henlæggelser *) 4.879.732 1.292.340 0 6.172.072

Henlæggelser, ultimo 5.694.732 1.477.340 0 7.172.072

Egenkapital i alt 8.530.384 1.641.688 0 10.172.072

*) IT-modernisering, Udvikling - kontor og projekter, Kommunikation og branding, Aktivitetsudvalg,
    Uddannelsesudvalget og Strategisk udvikling

Der er i 2019 udbetalt 100 t.kr. i honorar til forbundsformand.

23 Egenkapital

Forbundet har vundet budet om afholdelse af VM i Idrætsgymnastik 2021. Der arbejdes på at fastlægge den 
endelige finansiering.

24 Kautions- og eventualforpligtelser

25 Honorar til bestyrelsen
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Bruttoregnskab
Realiseret Budget Realiseret

2019 2019 2018

DIF 9.206.000 9.066.500 9.010.000
Licens 1.876.788 2.050.000 1.750.491
Foreningskontingent – grundkontingent 1.408.263 1.131.000 1.145.500
Foreningskontingent – aktivitetskontingent 147.833 288.000 277.600
Tilskud andre 100.000 0 0
Tilskud - Undervisningsministeriet 44.787 10.000 33.360
Tilskud - Førstehjælpskurser 13.333 0 95.833
DIF, fonden til støtte for dansk bredde- og eliteidræt 178.160 0 150.000
Diverse salg 373.228 10.000 174.911
Udbytte og renter 63.275 100.000 78.802
Diverse indtægter 1.162.662 1.233.356 1.208.758
Arrangementsindtægter 11.673.414 7.832.776 9.026.653
Kursusgebyr 2.486.807 2.530.760 1.659.745
Sponsorindtægter 648.147 544.992 518.278

Indtægter i alt 29.382.696 24.797.384 25.129.931

Løn (kontor & instruktører) -11.636.273 -10.273.684 -10.260.521
Rejseudgifter -1.320.329 -1.751.823 -2.903.262
Arrangementsomkostninger -1.760.730 -1.075.592 -1.901.798
Fortæring -1.255.326 -1.679.369 -1.406.115
Deltagergebyr -903.183 -30.628 -1.268.391
Møde- og opholdsudgifter -5.512.114 -3.399.300 -2.332.005
Forsikringer -1.114.063 -1.049.720 -1.002.338
Beklædning -1.062.101 -110.580 -502.664
Småanskaffelser/IT/administration -1.268.202 -1.108.469 -705.220
Diverse udgifter -159.678 -2.259.485 -74.603
IT -531.267 -1.034.200 -576.244
Porto/fragt -331.575 -340.272 -350.622
Husleje/lys/varme -396.371 -260.001 -382.501
Fotokopi/tryksager -142.406 -82.000 -208.986
Telefon -88.382 -72.701 -75.401
Afskrivninger -204.787 -126.000 -156.054
Hensat div. projekter 0 -43.000 -6.531
Renteudgifter -53.762 0 -53.695
Kursregulering -459 0 -119.776

Udgifter i alt -27.741.008 -24.696.824 -24.286.729

Resultat 1.641.688 100.560 843.203
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INDLEDNING
I mere end 120 år har GymDanmark (Danmarks Gymnastik Forbund) været gymnastikforeningernes 
interesseorganisation, og gennem daglig aktivitet bevæger vi danskerne på alle niveauer gennem 
træning, konkurrence og opvisning. Vi varetager mere end 400 medlemsforeningers fælles interesse 
for at udfolde gymnastikken i hverdagen og udvikle den i fremtiden.

Gymnastik	og	fitness	er	blandt	danskernes	foretrukne	bevægelsesformer,	og	for	mange	opnås	det	
motoriske fundament gennem gymnastikken. Vi vil være et forbund, hvor mange får glæde af 
gymnastikken og de fællesskaber, der naturligt opstår omkring, hvad enten det er i forbindelse med 
træning, konkurrence eller opvisning.

I GymDanmark mener vi, at gymnastikken bør spille en endnu større rolle i det danske samfund og for 
endnu	flere	danskere.	Med	sunde	værdier	og	et	kerneprodukt	som	gavner	alle,	ønsker	GymDanmark	
at	tage	ansvar	for	flere.	Vi	ønsker	at	skabe	fundamentet	for	livslang	bevægelse	for	alle	ved	at	skabe	
det motoriske fundament hos børn og unge.

Vi ønsker at udvikle sunde og bæredygtige talentmiljøer, som afspejles i vores aktiviteter. Ligesom 
det er vores mission gennem udvikling af medlemsforeningerne at sikre god grundgymnastik gen-
nem veluddannede trænere i sunde trænings- og foreningsfællesskaber. Vi besidder enestående 
specialviden indenfor gymnastik, som bidrager til at sikre denne udvikling og dannelse af gymnastik-
trænere i medlemsforeningerne.

De tre arenaer
GymDanmark er foreningernes forbund og varetager medlemsforeningernes fælles interesse ved at 
arbejde indenfor tre arenaer. I medlemsarenaen med relevante aktiviteter af høj kvalitet, i interesse- 
arenaen	for	gymnastik	og	fitness’	rolle	i	samfundet,	og	begge	er	understøttet	af	en	velfungerende	
organisation med høj integritet og stor agilitet. Der er et stærkt samspil mellem de tre arenaer, som 
dermed afspejler forbundets sammenhængskraft og samlede vision. 

MEDLEMS-
ARENA

INTERESSE-
ARENA

ORGANISATION
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MEDLEMSORGANISATION
Relevante aktiviteter af høj kvalitet

GymDanmark er medlemsforeningernes fællesskab. Vi ønsker, at GymDanmarks medlemstilbud 
skal skabe værdi for den enkelte forening, gymnast, træner eller frivillige, alene eller i fællesskab. Høj 
faglighed og læring er omdrejningspunktet for alle aktiviteter og foreningskonteksten skaber bånd 
mellem gymnaster i alle aldersgrupper.

Med GymDanmark har alle mulighed for at udvikle sig, uanset om man ønsker at lære den grund-
læggende gymnastik, holde sin krop i form til livslang bevægelse, ønsker træning og fællesskaber 
gennem leg, opvisning eller konkurrence, eller ønsker at give alt for at stå øverst på medaljeskamlen.

Vi	tager	ansvar	for	udviklingen	af	gymnastik	og	fitness	via	fagpersonale,	eksperter,	forskningsbaseret	
viden og frivillig organisering. Vi styrker vores sport gennem foreningsudvikling, hvor træneruddan-
nelse og kulturel ledelse går hånd i hånd, hvor samarbejde og sparring sker i tværgående projekt-
grupper, og hvor bæredygtige trænings-, talent- og elitemiljøer sikrer vidensdeling mellem gymna-
ster og trænere, på alle niveauer.

INTERESSEORGANISATION
Motorisk fundament og livslang bevægelse

Som interesseorganisation vil GymDanmark arbejde og give mulighed for, at gymnastikken bliver 
danskernes foretrukne motoriske fundament. Et fundament, som sikrer befolkningen mulighed for 
bevægelse gennem hele livet, uanset om målet er motion, træning, eller elitesport. 

Med aktive og dedikerede frivillige, og kompetente og fagligt rustede medarbejdere besidder for-
bundet	en	enestående	ekspertise	om	gymnastik	og	fitness.	Og	som	grundlæggende	idræt	tager	vi	
ansvar for den kropslige læring og motoriske dannelse, som kommer den enkelte til gode i alle livets 
faser. 
Gennem samarbejde i de gode fællesskaber udbreder vi den grundlæggende gymnastik i samfundet 
generelt. Vi tager et medansvar for den generelle sundhed ved at styrke vores foreninger gennem 
viden	og	uddannelse	og	ved	at	involvere	endnu	flere	i	gymnastikkens	fællesskaber.	
Vi	præger	debatten	om	gymnastik	og	fitness.	Sammen	med	nationale	og	internationale	fællesskaber	
bidrager	vi	til	den	generelle	udvikling	af	gymnastikken.	Endeligt	søger	vi	indflydelse	og	sparring,	og	
involverer os der, hvor vi kan gøre en forskel for vores medlemsforeninger og fælles mål.

ORGANISATION
Integritet og agilitet

GymDanmark tilstræber i alle henseender at være en organisation, der efterlever principper for 
Good Governance med forbundsdriften som et bærende og understøttende element for varetagelse 
af vores medlemsforeningers interesse.

Frivillighed er et bærende element i GymDanmark. Vi ønsker en organisation, hvor frivillige oplever, 
at deres indsats skaber værdi, er værdsat og hvor man oplever, at man er velkommen og får mu-
lighed for at bidrage til at understøtte og udvikle gymnastikken. Det gør vi ved at have et konstant fo-
kus på at have en agil organisation, der sikrer at nye ideer, gymnastikformer og trends kan udvikles 
og	implementeres	smidigt	og	effektivt	til	gavn	for	medlemmerne.	

Integritet er en kerneværdi i vores forbund. Vi er en solid og ansvarlig organisation, der efterlever 
god ledelse og har orden i virksomhedsdriften. GymDanmarks midler investeres til hver en tid i ind-
satser til gavn for gymnastikken, og vi har rammerne, hvor ny viden opsamles og anvendes i udvik-
lingen af vores forbund.

GymDanmark tager opgaven som medlems- og interesseorganisation seriøst, og tilstræber at være 
en god rollemodel for medlemsforeningerne, såvel som for andre organisationer og virksomheder.
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FORSLAG TIL TAKSTER 2021/2022 
Bestyrelses forslag 7.a indeholder ny medlemsstruktur. Følgende takster foreslås for sæson 
2021/2022 ved tilslutning til forslaget. 

6.a: Basiskontingent: 850 kr.
6.b: Disciplinkontingent: 2.500 kr.
(Rytmisk, TeamGym, Idrætsgymnastik, Tumbling, Trampolin, Rope Skipping, SportsAcrobatik)
6.e: Institutionsmedlemskab: 850 kr.

Konkurrencelicenser:
6.c: National licens: 245 kr.
6.d: Begynderlicens: 90 kr. 

Vedtages forslag 7.a ikke, foreslår bestyrelsen, at de nuværende takster fremskrives med 2%.

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2020
RESULTATOPGØRELSE
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Indtægter

Realiseret  
30/9 2020

Budget 
 2020

Budget 
 2021

Drift
Administration 8.941.299 11.228.000 12.455.000

Politik 492.100 645.000 741.000

Uddannelse og kurser 1.061.117 2.941.000 4.474.000

Arrangement og events 267.041 2.868.000 2.579.000

Konkurrencer 2.172.431 4.767.000 5.069.000

Foreningsservice 1.615.550 1.447.000 1.135.000

Drift indtægter i alt 14.549.538 23.896.000 26.453.000

Strategi
Landshold 153.840 1.820.000 1.121.000

Bevæg dig for livet (Spor 2) 0 1.317.000 0

Uddannelse udvikling (Spor 3) 0 100.000 72.000

Talentudviklingmiljøer (Spor 4) 29.185 67.000 190.000

Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5) 0 28.000 32.000

Int. Dommer uddannelse 200 45.000 5.000

Springsikker samarbejdet m. DGI 3.670 56.000 0

Mega-events 0 9.531.000 9.531.000

Strategi indtægter i alt 186.895 12.964.000 10.951.000

Indtægter i alt 14.736.433 36.860.000 37.404.000

ØKONOMIOVERSIGT 2020-2021
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Udgifter

Realiseret  
30/9 2020

Budget 
 2020

Budget 
 2021

Drift
Lønomkostninger 6.439.463 8.505.000 10.294.000

Administrationsomkostninger 894.349 1.102.000 1.265.000

IT 541.878 1.148.000 1.020.000

Politik 258.798 924.000 1.130.000

Kommunikation/branding 115.240 385.000 336.000

Uddannelse og kurser 433.862 2.141.000 3.292.000

Arrangement og Events 247.522 2.875.000 2.607.000

Konkurrencer 662.717 2.500.000 2.674.000

Foreningsservice 1.163.893 1.179.000 1.267.000

Drift udgifter i alt 10.757.722 20.759.000 23.885.000

Strategi
Landshold 379.363 4.727.000 3.681.000

IT-udvikling (Spor 1) 10.625 550.000 300.000

Organisationsudvikling /projekter (Spor 1) 18.387 50.000 55.000

Bevæg dig for livet (Spor 2) 390.771 2.167.000 600.000

Uddannelse udvikling (Spor 3) 176.086 409.000 79.000

Talentudviklingmiljøer (Spor 4) 57.588 187.000 508.000

Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5) 138.619 541.000 192.000

Int. Dommer uddannelse 3.266 500.000 374.000

Springsikker samarbejdet m. DGI 11.898 55.000 0

Mega-events 0 9.556.000 9.556.000

Strategi udgifter i alt 1.186.603 18.860.000 15.345.000

Udgifter i alt 11.944.325 39.619.000 39.230.000

Nettoresultat 2.792.108 -2.759.000 -1.826.000

Dækkes af henlæggelser 2.905.000 971.000

Resultat efter henlæggelser 146.000 -855.000
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MOTIVATION FOR FORSLAG 7.A 
Ny medlemsstruktur
Ved at fremsætte dette vedtægtsforslag ønsker bestyrelsen at skabe en mere gennemsigtig med-
lemsstruktur,	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 medlemsfor-
bund, og GymDanmark modtager tilskud fra DIF ud fra antallet af medlemmer og medlemsforenin-
ger.	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 interessefælles-

skabet 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	al-
mindeligt	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 medlem-
mer. Til gengæld er det nogle af dem, der har tæt tilknytning og gør stor brug af både administra-
tion og discipliner. 

Forslag om ny medlemsstruktur:
Den nye medlemsstruktur bygger på et basismedlemsskab som sidestiller alle medlemmer af Gym-
Danmark. 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 interessefælles-
skab, 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 disciplin-
relaterede aktiviteter, uddannelser og kurser. Her betaler man for hver tilkøbt disciplin. 

Det er repræsentantskabet der beslutter, hvilke discipliner, der som minimum skal udbydes aktivi-
teter 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 nuværen-
de to.  
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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:

• Kurser
• Træneruddannelsen, GymTræner 1 – Basis- og Specialedel, GymTræner 2 – Basisdel
• Opvisninger og events 

• Rådgivning	og	viden	fra	fagpersoner	og	specialister	indenfor	gymnastik	og	fitness
• Ikke-konkurrenceaktiviteter indenfor GymDanmarks discipliner
• Indflydelse	på	beslutninger	på	repræsentantskabsmødet	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	

Licens
For deltagelse i en konkurrence i GymDanmark – på regions- eller forbundsniveau – kræves der fort-
sat 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 overgangs-
ordning.
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Forslag 7.a: Vedtægtsændring - Ny medlemsstruktur 

Forslagsstiller: Bestyrelsen  

Gældende fra: 1. august 2021, Sæsonstart 2021/2022

Indstilling: Bestyrelsen stiller forslag om ny medlemsstruktur for foreningerne i GymDanmark

FORSLAG 7.A
I	vedtægternes	paragraf	om	repræsentantskabet,	defineres	medlemsstrukturen	i	GymDanmark.	

Paragraf 14 Repræsentantskabet 

Stk. 1 Repræsentantskabet, der er GymDanmarks øverste myndighed, består af:

 a)  Bestyrelsens 7 medlemmer
 b) 1 repræsentant fra hver af GymDanmarks medlemmer med indtil  
  200 foreningsmedlemmer
 c)  2 repræsentanter fra hver af GymDanmarks medlemmer med op til  
  500 foreningsmedlemmer
 d)  3 repræsentanter fra hver af GymDanmarks medlemmer med over 
  500 foreningsmedlemmer
 e)  1 repræsentant fra hver af GymDanmarks medlemmer, der er efterskole eller højskole

Foreslås ændret til:

Stk. 1  Repræsentantskabet (Årsmødet) er GymDanmarks højeste myndighed, der vælger be 
 styrelsen og beslutter GymDanmarks overordnede politiske og strategiske retning, samt  
 budget for kommende periode.

Stk. 2  Repræsentantskabet består af:
 a) Én repræsentant fra hver af medlemsforeningerne (én stemme på Årsmødet)
 b) Yderligere én repræsentant fra hver medlemsforening, som har betalt kontingent for  
  minimum en af GymDanmarks discipliner (foreningerne får maximalt yderligere én  
  stemme på Årsmødet)
 c) Bestyrelsen (uden stemmeret på Årsmødet)
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Motivation for Forslag 7.b

NY ORGANISERING PÅ UDVALGSNIVEAU
Med ønske om at blive et tidssvarende og dynamisk forbund, besluttede foreningerne på Repræsen-
tantskabet i efteråret 2016 en strategi for perioden 2017-2021, der blandt andet omfatter organisa-
tionsudvikling af de politiske niveauer i GymDanmark. Det overordnede formål med at udvikle og 
modernisere organisationen er at mindske bureaukratiet og i stedet bruge ressourcerne på mere og 
endnu bedre gymnastik til gavn for vores mange medlemsforeninger.

Første del af strategien blev implementeret, da repræsentantskabet i efteråret 2017 stemte for, at 
GymDanmarks bestyrelse fremadrettet skulle sammensættes af medlemmer med kompetence in-
denfor politik, strategi, ledelse og økonomi, og samtidigt have en generel idrætsfaglig indsigt, viden 
om og erfaring med frivilligt arbejde samt en stor interesse for gymnastikken. Den nye bestyrelse 
blev valgt i efteråret 2018.

Anden fase blev sat i gang i vinter, da en arbejdsgruppe bestående af frivillige fra aktivitetsudval-
gene, bestyrelsesmedlemmer og ansatte, begyndte en proces for at afdække hvilken fremtidig 
struktur, der vil fungere bedst på udvalgsniveau. Med hjælp fra to DIF-konsulenter beskrev arbejds-
gruppen, hvilken struktur, der bedst sikrer, at organisationen lever op til ønsket og ambitionen om 
en	kompetent,	handlingsparat	og	fleksibel	ledelse	af	arbejdet	i	forbundets	udvalg.	Arbejdsgruppen	
udarbejdede et beslutningsgrundlag, som har været fundament for bestyrelsens forslag om ved-
tægtsændring. 

Bestyrelsen har valgt at følge arbejdsgruppens oplæg og fremsætter forslag om vedtægtsændring, 
der medfører en ny organisering på udvalgsniveau. Det er formålet at skabe:

• En struktur, der består af disciplinkomiteer (nuværende udvalg) samt projekt- og arbejdsgrupper i en 
mere	fleksibel	organisering

• En struktur, der giver komiteer en faglig fundering i stedet for valg
• En struktur, der giver mulighed for, at ildsjæle kan få lov til at skabe gymnastikoplevelser og lave ad 

hoc-projekter, uden at skulle bruge kræfterne i det politiske system
• En struktur med et tydeligere medlemsdemokrati, hvor politik hører til bestyrelsen, og faglighed 

hører til i udvalgene
• En struktur, hvor frivillige i GymDanmark ikke bruger kræfter og energi på valgprocesser, men udpe-

ges på baggrund af interessefelt samt på faglige- og personlige kompetencer

Hensigten	med	den	nye	organisering	er,	at	GymDanmark	får	en	mere	ensartet	profil	og	som	forbund	
kommer	tættere	på	foreningerne.	Det	skal	samtidig	give	bedre	betingelser	for,	at	flere	frivillige	kan	
beskæftige sig med deres interessefelt og ikke være begrænset af at eventuelle udvalgsposter er opta-
get,	og	af	om	man	bliver	valgt	eller	ej	på	Årsmødet.	Dermed	vil	GymDanmark	kunne	rumme	langt	flere	
frivillige og give dem mulighed for at bidrage til udviklingen af netop den disciplin eller det projekt, de 
brænder for. Det er så at sige ”opgaven”, der sætter holdet.

Siden høringsperioden
Det har uden tvivl været forslaget om ny struktur på udvalgsniveau, som har fyldt den altovervejende 
del af de spørgsmål og kommentarer, der er sendt i høringssvarene til bestyrelsen. Der har været rigtig 
gode input, og bestyrelsen har ændret konkret i forslaget på baggrund af disse input. 
Der har været udtrykt bekymring for, om udvalgene ville blive fjernet, eller om bestyrelsen ville kunne 
nedlægge en disciplin. Det har ikke været hensigten, og derfor har bestyrelsen tilføjet et nyt stykke 2 i § 
8 (i forslaget til nye vedtægter), hvor der står: 

”Bestyrelsen skal som minimum nedsætte disciplinkomiteer indenfor følgende discipliner: Idrætsgym-
nastik, Rytmisk Gymnastik, Sports Acrobatik, Rope Skipping, TeamGym, Trampolin og Tumbling samt en 
projektgruppe for Opvisningsgymnastik.”

Derudover er § 7, 2 litra h, der angår bestyrelsens beføjelse til; ”… [at] nedsætte og afvikle frivillige 
grupper	til	varetagelse	af	specifikke	områder,	herunder	disciplinkomiteer,	projekt-	og	arbejdsgrupper.”,	
slettet i forslaget, da det fremgår af § 8.
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Udpegning
Et andet spørgsmål, der går igen i høringssvarene er uklarhed om udpegningsproceduren, og derfor 
fremlægger bestyrelsen den konkrete plan for dette – inklusive overgangsordning fra de nuværende 
valghandlinger – sidst i denne motivation. Der rejses en bekymring for, om bestyrelsen har stort nok 
kendskab til miljøerne til at kunne udpege de rette. I den fremlagte procedure skulle det gerne fremgå, 
at bestyrelsen lægger op til en proces som i endnu højere grad end den nuværende valgproces, sikrer, 
at de personer der udpeges, har både de faglige og personlige kompetencer til at løfte ansvaret, og ikke 
mindst en stor opbakning fra foreningerne og miljøet.

Bestyrelsen ønsker at bidrage til at skabe det allerbedste hold i alle disciplinkomiteerne. Hensigten er, 
at der er bred og nuanceret repræsentation, hvor der er plads til forskellighed, og at de medlemmer 
der udnævnes, har faglighed til at udvikle disciplinen. Det skal sikre, at alle aktivt indgår i at løfte disci-
plinkomiteens arbejdsopgaver, samt bidrager til at samarbejdet i komiteen fungerer i praksis.

Valg eller ikke valg
Nogle foreninger udtrykker i høringssvarene bekymring for medlemsdemokratiet, når udvalgsmed-
lemmer ikke længere vælges. Bestyrelsen fremfører, at medlemsforeningerne er hele GymDanmarks 
demokratiske fundament. Ved at vælge en bestyrelse, der på alle foreningernes vegne skal lede forbun-
det, sikres demokratiet for en samlet organisation. Et demokrati bliver ikke stærkere – eller mere demo-
kratisk	–	af	flere	valghandlinger.	Valgene	til	udvalgsposter	kan	have,	og	har	historisk	set,	en	betydelig	
grad af tilfældighed og taktik/konspiration. 

Med den nye organisering vil bestyrelsen have et fokus på at understøtte dialogmøder mellem de 
enkelte disciplinkomiteer og foreninger løbende gennem sæsonen, så der sikres en kontinuerlig dialog 
med vores medlemsforeninger.

Bestyrelsen tror på, at en aktiv udpegning og involvering af frivillige direkte i de gymnastikfaglige miljøer 
ude i foreningerne i højere grad vil fremme muligheden for at mobilisere og rekruttere frivillige perso-
ner med særlige faglige kompetencer og menneskelige ressourcer. 

Ét GymDanmark
I de nuværende vedtægter har aktivitetsudvalgene to referencelinjer. 
• Udvalgene vælges af de foreninger, som har aktiviteten. Udvalgene arbejder på hver deres måde og i 

hver deres silo for at skabe gode relationer og aktiviteter til medlemsforeningerne.
• De er underlagt repræsentantskabet – og i dermed bestyrelsens – beslutninger i forhold til strategi, 

økonomi og retningslinjer. 

Bestyrelsen ønsker med forslaget at sikre, at der kun er én demokratisk referencelinje i forbundet. Med-
lemsforeningerne  Repræsentantskab  Bestyrelse  komiteer/arbejds-/projektgrupper  Konkrete 
aktiviteter for medlemmerne. Med en lige referencelinje bliver medlemsforeningernes demokratiske 
indflydelse	aldrig	modstridende,	og	det	er	bestyrelsens	ønske,	at	bestyrelsens	og	foreningernes	direkte	
relation vil blive styrket.

Bestyrelsen ønsker at forenkle udvalgenes demokratiske reference og samtidig sikre, at GymDanmark 
har	en	mere	ensartet	og	klarere	profil	overfor	medlemsforeningerne	i	vores	tilbud.	I	den	nuværende	
struktur er det udvalgene, der tegner GymDanmark og foreningerne møder derfor GymDanmark på 
forskellige måder afhængigt af, hvilken disciplinaktivitet de deltager i, eller samarbejder med som fx 
værtsforening. 

Årshjul og udpegning for disciplinkomiteer
Opgaverne for disciplinkomiteer beskrives med et kommissorie for hver enkelt disciplin indeholdende 
opgave-/arbejdsbeskrivelse, økonomisk ramme, mål/evalueringspunkter samt ledelsesreference.
• Evaluering	af	arbejdet	finder	sted	ved	sæsonafslutning,	hvor	der	også	drøftes	udvikling	af	strategiske	

områder samt konkurrencer og øvrige aktiviteter for det kommende år.
• De frivillige, der har været engageret i opgaveløsningen tilkendegiver, om de fortsat er interesserede 

i at løse opgaver i GymDanmark-regi, samt hvor deres interesse- og kompetencefelter ligger.
• Budgetter for kommende sæson udarbejdes august/september på baggrund af den evaluering og de 

drøftelser om strategisk udvikling, der skete ved sæsonafslutningen. Med dette afsæt bliver kommis-
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soriet for den kommende sæson udarbejdet. 
• Frivillige, der ønsker at blive medlem af komiteerne for den kommende periode, indsender interesse-

tilkendegivelse senest den 15. september. Alle foreninger kan indsende forslag til medlemmer.
• Bestyrelsen ønsker at inddrage relevante nøglepersoner i disciplinen til at bistå udpegningen af 

formænd til disciplinkomiteerne. Det skal sikre, at bestyrelsens beslutning om udpegninger af for-
mænd til disciplinkomiteerne bliver på et oplyst og reelt grundlag. Derfor vil bestyrelsen nedsætte et 
sparringsudvalg,	hvor	medlemmer	af	den	eksisterende	komité/udvalg	finder	3-5	repræsentanter	fra	
foreninger, der er aktive i disciplinerne (det kan også være komitémedlemmer).

• Efter fristen for interessetilkendegivelse inviteres der til dialog med de kandidater, der ønsker at be-
stride posten som formand for de enkelte disciplinkomiteer. Sparringsgruppen hjælper bestyrelsen 
med	at	træffe	beslutning	om	formandsposten.	

• De udpegede formænd for komiteerne stiller på baggrund af de øvrige interessetilkendegivelser, 
herunder kompetence og forventet indsats, forslag til bestyrelsen om, hvilke medlemmer, der ønskes 
udpeget til komiteerne. Komitéformanden bistås af sparringsudvalget.

• Senest ved årsmødet udpeger bestyrelsen formænd og medlemmer i disciplinkomiteerne.

Arbejdsopgaver for disciplinkomiteer
Udvalgenes opgaver og ansvarsområder har historisk været meget forskellige, men alligevel været 
fastlåste pga. formuleringerne i vedtægterne. Med den nye struktur vil det fremover være muligt at give 
den enkelte komité de udviklingsmuligheder og rammer for organisering som lige præcis den disciplin 
har brug for.

Opgaverne aftales i dialog mellem komiteen og bestyrelsen og kan være afhængige af, hvilke ressourcer 
komiteen har til rådighed, herunder tid, ønsker og kompetencer.

Udover sparring med bestyrelsen og ansvar for tildelt budget, kan opgaverne være, men er ikke be-
grænset til: 
• Udvikling og drift af:

• Konkurrencer
• Reglementer
• Dommeruddannelse
• Kurser 
• Træningssamlinger

• Sparringspartner indenfor: 
• Træneruddannelse 
• Talent og elite 
• Øvrige opgaver i forbundet, hvor der kan være opgavesammenfald

Hvor meget de enkelte opgaver skal vægtes aftales ligeledes i dialog mellem disciplinkomité og be-
styrelse.

Øvrige frivillige grupperinger herunder arbejds- og projektgrupper
Bestyrelsen	kan	nedsætte	arbejds-	og	projektgrupper	til	at	løse	specifikke	opgaver	eller	initiativer,	der	
ligger i forlængelse af eller udenfor komiteernes område. Når en arbejds- eller projektgruppe ned-
sættes, gøres det med afsæt i et kommissorie, så formål, ressourcer og forventninger til arbejdet er 
afstemt. Alle, der ønsker det, kan komme i betragtning til at blive en del af en arbejds- eller projektgrup-
pe. Der vil fra gang til gang blive taget stilling til, hvordan der mest hensigtsmæssigt rekrutteres til de 
enkelte grupper.

Ønske om at blive frivillig i GymDanmark
Personer, der ønsker at blive frivillige i GymDanmark, eller fortsætte i en disciplinkomité, arbejds- eller 
projektgruppe, kan tilkendegive interesse ved at skrive til frivillig@gymdanmark.dk, med oplysninger 
om interesse- og kompetencefelter. Her er det også muligt at foreslå andre som frivillige.

Implementering i 2021
Såfremt der er opbakning til vedtægtsforslaget om ny organisering, vil det træde i kraft, efter det er 
vedtaget af repræsentantskabet på årsmødet i november 2020. Bestyrelsen ønsker, at man benytter 
det første år som en overgangsperiode, hvor de udvalgsmedlemmer, der bliver valgt på årsmødet 2020, 
automatisk overgår til at fungere som disciplinkomiteer. Først fra næste år vil det være bestyrelsens 
opgave at udpege medlemmer til disciplinkomiteer og arbejdsgrupper.
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Forslag 7.b: Vedtægtsændring – Organisering på udvalgsniveau 

Forslagsstiller: Bestyrelsen  

Gældende fra: 1. januar 2021

Indstilling: Bestyrelsen stiller forslag om ny organisering i GymDanmark på udvalgsniveau

FORSLAG 7.B
I vedtægternes paragraf § 11 beskrives aktivitetsudvalgene. I § 15 beskrives valg til aktivitetsudvalg 
og i § 17 beskrives aktivitetsårsmøder

Disse erstattes af en mere agil struktur, hvor aktivitetsudvalgene erstattes af disciplinkomitéer, hvor 
flere	frivillige	grupper	kan	nedsættes,	uafhængigt	af	Årsmødeafholdelse,	og	hvor	aktivitetsårsmøder-
ne kan planlægges frit i disciplinernes årshjul.

Foreslås ændret til:

§ Organisering af frivillige 
Stk.	1	 Bestyrelsen	kan	nedsætte	frivillige	grupper	til	varetagelse	af	specifikke	områder	af	
 tidsbegrænset eller længerevarende karakter, fx disciplinkomiteer, projekt- og 
 arbejdsgrupper. Bestyrelsen kan ligeledes afvikle de frivillige grupper.

Stk. 2 Bestyrelsen skal som minimum nedsætte disciplinkomiteer indenfor følgende discipliner:  
 Idrætsgymnastik, Rytmisk Gymnastik, Sports Acrobatik, Rope Skipping, TeamGym, 
 Trampolin og Tumbling samt en projektgruppe for Opvisningsgymnastik.

Stk. 3 Frivillige i GymDanmark refererer til bestyrelsen, eller hvem denne måtte bemyndige hertil. 

Stk. 4 Frivillige grupper er underlagt bestyrelsens politiske, strategiske og økonomiske 
 beslutninger.

Stk. 5 Frivillige i GymDanmark er forpligtede til at følge forbundets bestemmelser, beslutninger  
 og love, herunder de økonomiske- og administrative retningslinjer.
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Motivation for Forslag 7.c

VEDTÆGTSREVISION
Som konsekvens af bestyrelsens to store forslag til vedtægtsændringer, nemlig ny medlemsstruktur 
og ny organisering på udvalgsniveau, er vedtægterne gennemskrevet. Der er naturligvis omskrevet i 
de	paragraffer,	som	omhandler	de	to	områder,	men	da	der	er	mange	afledte	konsekvenser,	fx	dags-
orden til årsmøde, aktivitetsudvalg og valg, har der været behov for at lave en reel gennemskrivning 
af hele vedtægtssættet. 

I den forbindelse er der også ændret indholdsmæssig andre steder. For eksempel 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	flere	end	to	med-
lemmer	udtræder	i	løbet	af	bestyrelsesåret.	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. Det er hensigtsmæssigt at forholde sig til de samlede vedtægter i sammenhæng. 
Dog vil de to store forslag (medlemsstruktur og ny organisering på udvalgsniveau) blive stillet til 
afstemning særskilt.

Ændringer siden høring
Bestyrelsen valgte at sende udkast til nye vedtægter i høring i august/september. Der kom seks 
høringssvar fra medlemsforeningerne, og der har desuden været interne input og dialog med 
GymDanmarks udvalg. De gode input har givet anledning til justeringer i forslaget, og derudover er 
foretaget korrekturmæssige ændringer.

Disciplinerne skrives ind i vedtægterne igen
På baggrund af dialog og høringssvar er det blevet tydeligt, at det er vigtigt, at GymDanmarks 
discipliner fremgår af vedtægterne. Det har ikke været intentionen at skabe usikkerhed om discipli-
nernes rolle, så derfor er der i det endelige forslag til vedtægterne tilføjet et nyt stk. 2 i § 8, hvor det 
fremgår, hvilke discipliner der skal nedsættes komitéer i. 

Med den nye tilføjelse, vil det til en hver tid kun være repræsentantskabet, som kan nedlægge disci-
pliner. 

Der har været dialog med Gymnastik for Alle-udvalget, som primært beskæftiger sig med opvisnin-
gerne ”Gymnasternes Dag” og ”GymForLife”. GfA overgår til at blive en projektgruppe for opvisninger 
i den nye organisering. Derfor fremgår de ikke som en disciplinkomité, men som en projektgruppe 
for Opvisningsgymnastik i det nye vedtægtsforslag.

Dagsorden til repræsentantskabsmødet
Med repræsentantskabsmøde hvert år, er det sjældent mange bestyrelsesmøder en suppleant når 
at være med til, inden der er mulighed for at lade repræsentantskabet vælge et nyt bestyrelsesmed-
lem. Desuden kan det være svært for en suppleant at træde ind midt i et arbejdsår, da der er mange 
fortløbende sager at sætte sig ind i. 

Men da Ordensudvalget arbejder med enkeltstående sager, er der ikke samme behov for kontinuitet 
i dette udvalg, som der er i bestyrelsen. Det er let for en suppleant at træde ind ved et enkelt møde i 
Ordensudvalget og bidrage, og Ordensudvalget har været glade for at kunne gøre brug af en sup-
pleant. Ordensudvalget har derfor ønsket at beholde suppleantordningen, og den er indskrevet i det 
endelige forslag.

Dagsorden Punkt 6, ”Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning”: Punkt 6 er fjernet i det ende-
lige forslag, da forbundet ikke længere arbejder i 1års-planer, men tegner en politisk retning, som 
rækker	længere	frem.	Derfor	fremlægges	strategierne	for	flere	år	ad	gangen,	og	der	vil	være	år,	hvor	
punktet ikke er relevant. Samtidig er der blot tale om en minimumsdagsorden i vedtægterne, og det 
er muligt at tilføje punktet på årsmødet de år, hvor bestyrelsen vil fremlægge et strategiskift eller et 
nyt politisk program. Det kommende år fremlægges altid i forbindelse med budgetforslag.
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De tilretninger, der er foretaget siden høringen er:

• § 8: Indsat nyt stk. 2: Bestyrelsen skal som minimum nedsætte disciplinkomiteer indenfor følgen-
de discipliner: Idrætsgymnastik, Rytmisk Gymnastik, Sports Acrobatik, Rope Skipping, TeamGym, 
Trampolin og Tumbling

• § 10 stk. 6: I Dagsorden til årsmødet er punkt 6 ”Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning” 
fjernet

• § 10 stk. 6: I Dagsorden til årsmødet er tilføjet punkt 10.c ”2 suppleanter til ordensudvalget (væl-
ges for ét år)” 

Mindre ikke indholdsbærende rettelser

• § 7 stk. 2 litra h er fjernet, da det var en gentagelse af § 8 stk. 1
• § 7 stk. 2 litra i er tilføjet ”konkurrencer”
• § 10 stk. 18: Rettet til rigtig paragrafhenvisning (fra § 6 til § 14)
• § 15 stk. 1: ”GymDanmark” er ændret til ”Danmarks Gymnastik Forbund” og ”GymDanmarks” er 

ændret til ”forbundets” 
• ”Aktivitetskontingent” er rettet til ”disciplinkontingent”
• Tegnsætning	og	linjeskift	flere	steder	i	dokumentet
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Forslag 7.c: Vedtægtsrevision 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Gældende fra: Repræsentantskabsmødet 2020

Indstilling: Bestyrelsen stiller nyt vedtægtssæt til forslag 

FORSLAG 7.C
Bestyrelsen stiller nyt vedtægtssæt til forslag
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BASISINFORMATIONER 

§ 1 NAVN OG TILHØRSFORHOLD
Stk. 1  
Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund, kaldenavn GymDanmark.

Stk. 2 
Forbundet er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Federation Internationale de 
Gymnastique (FIG), European Gymnastics (UEG), International Federation of Aesthetic Group   
Gymnastics (IFAGG), International Jump Rope Union (IRJU) og European Rope Skipping 
Federation (ERSO).

Stk. 3 
Bestyrelsen	kan	træffe	beslutning	om,	at	forbundet	er	medlem	af	andre	idrætsspecifikke		 	
organisationer.

§ 2 FORMÅL OG OPGAVER 
Stk. 1  
GymDanmarks	formål	er	at	bevare,	styrke	og	udvikle	gymnastik,	herunder	fitness,	på	såvel	nationalt	
som internationalt plan. 

Stk. 2  
GymDanmarks medlemmer skal gennem trænings-, opvisnings- og konkurrencegymnastik søge 
at opfylde ethvert behov for at dyrke gymnastik og derved kunne bidrage til den enkelte deltagers 
fysiske, psykiske og sociale trivsel. 

§ 3 HJEMSTED
Stk. 1 
GymDanmarks hjemsted er Brøndby Kommune.

§ 4 MEDLEMSKAB
Stk. 1 
Enhver	forening,	hjemhørende	i	Danmark,	der	tilbyder	én	eller	flere	af	forbundets	aktiviteter,	kan	
søge optagelse som medlem af GymDanmark. 

GymDanmark kan desuden optage efterskoler og højskoler som medlem, hvis de opfylder § 2. 
Skoler optages på baggrund af skolens vedtægter, og skolens bestyrelse tegner skolen i forhold til 
GymDanmark. 

Associerede medlemmer
Stk. 2 
GymDanmark kan optage associerede medlemmer og forbund, herunder, institutioner, grupperin-
ger og virksomheder, der ikke umiddelbart kan betragtes som egnede for normal foreningsdannel-
se,	men	som	ønsker	at	gøre	brug	af	et	eller	flere	målrettede	GymDanmark	produkter.	

De nærmere regler for rettigheder for associerede medlemmer fastsættes i forbindelse med opta-
gelsen, men i alle tilfælde har associerede medlemmer forpligtelser som medlemsforeninger, dog 
uden stemmeret på Årsmødet.

Stk. 3 
Bestyrelsen kan beslutte at udbyde individuelle medlemskaber af GymDanmark. 
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ORGANISATION

§ 5 REPRÆSENTANTSKABET
Stk. 1 
Repræsentantskabet (Årsmødet) er GymDanmarks højeste myndighed, der vælger bestyrelsen og 
beslutter GymDanmarks overordnede politiske og strategiske retning, samt budget for kommende 
periode.

Stk. 2 Repræsentantskabet består af:

a) Én repræsentant fra hver af medlemsforeningerne (én stemme på Årsmødet). 
b) Yderligere én repræsentant fra hver medlemsforening, som har betalt kontingent for minimum  
 en af GymDanmarks discipliner (medlemsforeningen får maksxiiimalt yderligere én stemme på  
 Årsmødet).
c) Bestyrelsen (uden stemmeret på Årsmødet).
 
§ 6 ORDENSUDVALGET
Stk. 1 
GymDanmarks ordensudvalg behandler sager vedrørende medlemsforeninger og disses ledere, 
trænere og gymnaster. Bestyrelsens afgørelse af tvistigheder og udelukkelser kan forelægges Gym-
Danmarks Ordensudvalg. 

Stk. 2 
Ordensudvalgets opgave er at være appelinstans for sager afgjort af bestyrelsen, herunder usports-
lig eller usømmelig adfærd i forbindelse med forbundets arrangementer eller i relation til forbun-
det, overtrædelse af forbundets fælles konkurrencereglement, samt DIF’s, Team Danmarks og Anti 
Doping Danmarks love.

Stk. 3 
Ordensudvalget består af fem medlemmer, der vælges på det ordinære Årsmøde. Ved et medlems 
afgang mellem Årsmøderne vil posten forblive vakant frem til førstkommende Årsmøde. 

Stk. 4 
Ordensudvalget vælger selv sin formand, der så vidt muligt skal være jurist. Ordensudvalget fastsæt-
ter selv sin forretningsorden.

Stk. 5 
Anmodning om behandling af en sag til Ordensudvalget skal ske skriftligt og senest to uger efter 
parternes modtagelse af bestyrelsens afgørelse. Samtidig med anmodning om behandling af enhver 
sag, indbetales et gebyr på 1.500.- kr. Beløbet tilbagebetales, såfremt Ordensudvalgets sagsbehand-
ling afgøres til fordel for den ankende part. 

Stk. 6 
Ordensudvalget	kan	under	behandlingen	af	en	udelukkelsessag	træffe	afgørelse	om	ophævelse	af	
udelukkelsen, indtil udvalget endeligt har taget stilling til den pågældende sag. 

§ 7 BESTYRELSEN
Stk. 1 
Bestyrelsen består af syv medlemmer: Forbundsformand, næstformand og fem bestyrelsesmedlem-
mer.
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Stk. 2 
Bestyrelsens opgaver:
a) Leder GymDanmark i alle anliggender, herunder politisk, strategisk og økonomisk
b) Er ansvarlig for gennemførelsen af Årsmødets beslutninger
c) Bestyrelsen deltager i, og kan fremsætte forslag til, Årsmødet
d) Er ansvarlig for GymDanmarks økonomi og administration
e) GymDanmarks bestyrelse udarbejder budgetforslag
f) Ansætter og afskediger direktør
g)	 Træffer	afgørelse	i	alle	foreliggende	sager
h) Kan fastsætte krav om licens for deltagelse i GymDanmarks konkurrencer og aktiviteter
i)	 Kan	træffe	beslutning	om	hel	eller	delvis	udelukkelse	af	medlemmer,	individer	m.m.	der	
 ikke overholder GymDanmarks love, reglementer eller øvrige bestemmelser, eller i øvrigt 
 optræder obstruerende eller usportsligt

Stk. 3 
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4 
Forbundsformanden og næstformanden udgør, sammen med GymDanmarks direktør, den daglige 
ledelse af GymDanmark. 

Stk. 5 
Til at bistå bestyrelsen og ledelsen samt til at varetage GymDanmarks virksomhed, er der etableret 
et forbundskontor under ledelse af direktøren. 

§ 8 ORGANISERING AF FRIVILLIGE 
Stk. 1 
Bestyrelsen	kan	nedsætte	frivillige	grupper	til	varetagelse	af	specifikke	områder	af	tidsbegrænset	
eller længerevarende karakter, fx disciplinkomiteer, projekt- og arbejdsgrupper. Bestyrelsen kan 
ligeledes afvikle de frivillige grupper.

Stk. 2 
Bestyrelsen skal som minimum nedsætte disciplinkomiteer indenfor følgende discipliner: Idræts-
gymnastik, Rytmisk Gymnastik, Sports Acrobatik, Rope Skipping, TeamGym, Trampolin og Tumbling 
samt en projektgruppe for Opvisningsgymnastik.

Stk. 3 
Frivillige i GymDanmark refererer til bestyrelsen, eller hvem denne måtte bemyndige hertil. 

Stk. 4 
Frivillige grupper er underlagt bestyrelsens politiske, strategiske og økonomiske beslutninger.

Stk. 5 
Frivillige i GymDanmark er forpligtede til at følge forbundets bestemmelser, beslutninger og love, 
herunder de økonomiske og administrative retningslinjer.
 
§ 9 ØKONOMI
Stk. 1 
GymDanmarks regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2 
GymDanmark er en del af den fælles revisionsordning under Danmarks Idrætsforbund.

Stk. 3 
Repræsentantskabet fastsætter medlems- og disciplinkontingenter for førstkommende 1. august – 
31. juli på Årsmødet.

Stk. 4 
Foruden årlige kontingenter til GymDanmark fastsat af repræsentantskabet, kan opkræves betaling 
for personlige licenser og arrangementsbestemte gebyrer, fastsat af bestyrelsen.
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Tegningsret
Stk. 5 
GymDanmark tegnes af forbundsformanden, i dennes fravær af næstformanden, i forening med Gym-
Danmarks direktør eller i forening med mindst to øvrige medlemmer af bestyrelsen. 

Stk. 6 
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån og kreditter, kan kun ske efter forud-
gående vedtagelse i bestyrelsen. GymDanmark tegnes i denne forbindelse af forbundsformanden, i 
dennes fravær næstformanden, samt minimum tre bestyrelsesmedlemmer.

ÅRSMØDE

§ 10 ORDINÆRT ÅRSMØDE
Stk. 1  
Det ordinære Årsmøde afholdes i perioden 1. oktober til 30. november. På det ordinære Årsmøde med-
deles tidspunktet for næste års ordinære Årsmøde. 

Stk. 2 
Udover repræsentantskabet har medlemmer af GymDanmarks frivillige grupper, Ordensudvalget, revi-
sorer, æresmedlemmer og inviterede gæster adgang til Årsmødet med taleret. 

Stk. 3 
I august måned skal oplysninger om tid og sted for Årsmødet meddeles på GymDanmarks hjemmeside. 
Samtidig	hermed	offentliggøres	en	liste	over,	hvilke	kandidater	der	er	på	valg,	samt	hvilke	der	ønsker	
genvalg.

Stk. 4 
Repræsentantskabet skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med udsendelse af dagsorden, 
samt	oplysning	om	tid	og	sted.	Ligeledes	offentliggøres	i	samme	forbindelse	beretning,	det	reviderede	
regnskab, budget for det kommende år, eventuelle indkomne forslag, samt kandidatoversigt til valg.

Stk. 5 
Hvis	repræsentantskabet	ønsker	redegørelse	om	specifikke	poster	i	regnskabet	på	bogføringsniveau,	
skal disse spørgsmål varsles til GymDanmarks forbundskontor senest 5 dage før Årsmødet. 

Stk. 6 
Dagsordenen, hvis endelige udformning bestemmes af bestyrelsen, skal som minimum indeholde føl-
gende punkter: 

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
7. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingentsatser 
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg til bestyrelse 

a. Forbundsformand (lige år)
b. Næstformand (ulige år)
c. 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
d. 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 

10. Valg af Ordensudvalget 
a. 3 medlemmer (lige år) 
b. 2 medlemmer (ulige år) 
c. 2 suppleanter (vælges for ét år)

11. Eventuelt

Stk. 7 
Forslag, som ønskes forelagt og behandlet på det ordinære Årsmøde under pkt. 8, skal være GymDan-
marks forbundskontor i hænde senest den 15. september.
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VALG
Stk. 8 
For at opnå valgbarhed til GymDanmarks bestyrelse eller ordensudvalg, skal man have meldt sit 
kandidatur til den eller de poster, man stiller op til senest d. 15. september.

Stk. 9 
Valg til Bestyrelsen: 

a.  Forbundsformanden vælges i lige år for en 2-årig periode
b.  Næstformanden vælges i ulige år for 2-årig periode
c.  To bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år for en 2-årige periode
d.  Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år for en 2-årig periode
 

Valg til Ordensudvalget: 
a.  Tre medlemmer (2-årig periode i lige år) 
b.  To medlemmer (2-årig periode i ulige år) 

Stk. 10
Hvis der mangler kandidater til en ledig post efter den 15. september, kan nye kandidaturer til den 
pågældende post meddeles frem til valget på Årsmødet.

Stk. 11 
Ved	en	eller	flere	ledige	pladser	vil	den	eller	de	kandidater,	der	har	meldt	deres	kandidatur	senest	
15. september, være valgt uden afstemning.

Stk. 12 
Ved forbundsformandens afgang mellem to Årsmøder konstitueres næstformanden frem til først-
kommende Årsmøde

Stk. 13 
Ved næstformandens afgang mellem to Årsmøder konstituerer bestyrelsen sig selv frem til først-
kommende Årsmøde. 

Stk. 14 
Ved et bestyrelsesmedlems afgang mellem to Årsmøder vil pladsen forblive vakant frem til først-
kommende	Årsmøde.	Ved	tre	eller	flere	bestyrelsesmedlemmers	afgang	mellem	Årsmøderne	indkal-
des til ekstraordinært Årsmøde.
Stemmeafgivelse

Stk. 15 
Stemmeafgivningen kan kun udøves personligt, og en person kan kun afgive stemme på vegne af ét 
af de i § 5 stk. 2 nævnte medlemmer af repræsentantskabet, dog kan medlemmer, nævnt under § 5 
stk. 2, udelukkende afgive stemme for egne manglende repræsentanter.

Stk. 16 
Alle stemmesedler udleveres til foreningens formand. Såfremt formanden ikke møder, kan denne 
skriftligt meddele en af foreningens medlemmer som stedfortræder. 

Stk. 17 
For at afgive stemme til Årsmødet skal stemmeafgiveren være tilknyttet en medlemsforening, som 
har betalt kontingent til forbundet senest 15. september i indeværende år.

Stk. 18 
Alle	afstemninger	afgøres	ved	simpelt	stemmeflertal	bortset	fra	beslutninger	efter	§	14.	
Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, hvis mindst fem repræsentanter ytrer ønske herom. 

Stk. 19  
Repræsentantskabet er altid beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter. 

Stk. 20 
Gyldigheden af Årsmødets referat bekræftes ved dirigentens underskrift. 
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§ 11 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE
Stk. 1 
Ekstraordinært Årsmøde kan indkaldes af bestyrelsen.

Stk. 2 
Ekstraordinært Årsmøde skal indkaldes, hvis mindst 1/5 af medlemmerne af repræsentantskabet, 
som nævnt under § 5 stk. 2 skriftligt og med angivelse af motiveret dagsorden, kræver det. 

Stk. 3 
Ekstraordinært Årsmøde skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet om mødet er rejst, og indkaldes 
skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
 

ANDET

§ 12 RETNINGSLINJER FOR MEDLEMSKAB

Forpligtelser

Stk. 1 
Som medlemsforening forpligter man sig til at overholde GymDanmarks vedtægter, reglementer og 
bestemmelser, samt DIF’s, Team Danmarks og Anti Doping Danmarks love.

Stk. 2 
Medlemsforeninger yder GymDanmark bistand til gennemførelse af foreliggende opgaver. 

Stk. 3 
Som medlemsforening forpligter man sig til at indberette medlemstal til det Centrale Forenings Re-
gister (”CFR”) ud fra gældende retningslinjer for samme. 

Stk. 4 
Medlemmerne betaler et årligt kontingent til GymDanmark. Kontingentet består af et medlemskon-
tingent og eventuelle disciplinkontingenter. Forfaldsdato er 15. september.
Indmeldelser

Stk. 5 
Anmodning om optagelse indsendes til GymDanmarks forbundskontor, der behandler ansøgningen.

Stk. 6  
GymDanmarks medlemmers medlemstal opgøres på baggrund af medlemmernes CFR-indberetning 
året forinden. Medlemstallet sker på baggrund af medlemstallet ved optagelse.

Stk. 7 
Medlemskontingentet og disciplinkontingenter fastsættes for førstkommende 1. august – 31. juli på 
Årsmødet.

Stk. 8 
Nyoptagne foreninger betaler kontingentet fra optagelsestidspunktet og til den efterfølgende 31. 
juli. Dette kontingent betales senest 14 dage efter optagelsen.

Udmeldelse
Stk. 9 
Udmeldelse kan kun ske med mindst 1 måneds varsel til den 31. juli og skal ske pr. mail til GymDan-
marks forbundskontor. 

Stk. 10 
Er	ét	eller	flere	kontingenter,	trods	skriftlig	påmindelse,	ikke	indbetalt	inden	1.	januar,	kan	det	på-
gældende medlem udelukkes og ikke optages på ny, før restancen er betalt. 
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§ 13 ÆRESBEVISNINGER
Stk. 1 
Bestyrelsen kan udnævne personer til æresmedlem. Æresmedlemmer har fri adgang til alle stævner, 
konkurrencer og aktiviteter under GymDanmark. 

Stk. 2
Bestyrelsen kan i overensstemmelse med de gældende bestemmelser tildele Nachtegall-fortjenst-
medalje og GymDanmarks ærestegn.

Stk. 3
Bestyrelsen fastsætter statuetten for æresbevisninger.

§ 14 VEDTÆGTSÆNDRINGER
Stk. 1 
Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et Årsmøde med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 15 OPLØSNING
Stk. 1
Danmarks Gymnastik Forbund kan ikke opløses, så længe mindst 5 medlemmer ønsker forbundets 
beståen.

Stk. 2 
I tilfælde af opløsning overgår formuen til Danmarks Idrætsforbund til fremme af den frivillige gym-
nastik i Danmark.
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KANDIDATER TIL 
GYMDANMARKS BESTYRELSE
§ 12 Bestyrelsen, stk. 1. 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer: formand, næstformand og 5 medlemmer

§ 15 Repræsentantskabsmøde, stk. 8 Valg til bestyrelse
• Forbundsformand (vælges for 2 år i lige år), 
• Næstformand (vælges for 2 år i ulige år), 
• 5 bestyrelsesmedlemmer (2 vælges i lige år og 3 vælges i ulige år), 
• Suppleant til bestyrelsen (vælges for 2 år i ulige år)
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KANDIDAT TIL: 
BESTYRELSESFORMAND
Navn: Anders Jacobsen

Alder: 44 år

Nuværende post: Bestyrelsesformand

Medlem af forening: Torsted IF Gymnastik

Jeg vil mere, fordi vi kan mere, fordi vi sammen skal mere
Jeg genopstiller som formand fordi jeg har store ambitioner på gymnastikkens vegne. Jeg gen-
opstiller som formand, fordi jeg igen og igen bliver bekræftet i, at GymDanmark er et sted, hvor 
vi, og med rette, har høje forventninger til hinanden. Jeg genopstiller som formand, fordi den 
styrke vi har i gymnastikkens fællesskab er uden sammenligning.

De store ambitioner kommer blandt andet til udtryk i det politiske program, hvor der nu sættes 
handling bag at forløse gymnastikkens potentiale som værende den grundlæggende idræt og 
bevægelsesform. Jeg har ambitioner om, at vi også i de næste mange år er en organisation som 
arbejder med sig selv, som udvikler sigos, og som fortsat er en inspirationskilde for andre. Jeg er 
ambitiøs omkring, at vi netop med de afsæt skaber livslang bevægelsesglæde for alle.

Som medlemmer af GymDanmark skal I have høje forventninger både til mig som formand 
og til hele organisationen. I skal forvente, at vi tager ansvar for, at gymnastikkens stemme er 
stærk, idrætspolitisk såvel som samfundsmæssigt. I skal forvente, at vi understøtter og indgår 
i foreningsindsatser, så I som forening kan blive hørt og få mulighed for at udvikle lige præcis 
de tilbud, I brænder for lokalt. I skal forvente, at dialog og fællesskab er centrale punkter i vores 
fælles	vej	til	udvikling	af	gymnastikken.	De	forventninger	har	jeg	de	sidste	fire	år	arbejdet	for	
bliver opfyldt, og det vil jeg også gøre fremadrettet.

Men forventninger går begge veje. Jeg har også høje forventninger til alle GymDanmarks med-
lemmer og frivillige. Jeg forventer, at man aktivt sætter udvikling af gymnastikken og dens 
fællesskab før og højere end egne dagsordner. Jeg forventer, at man altid prioriterer trivsel for 
udøverne først, bl.a. ved at sikre at ens instruktører og trænere har uddannelse. Jeg forventer, at 
hvis I igen vælger mig som formand, er det et fortsat ja til at tage jeres del af et fælles ansvar.

Jeg har høje ambitioner, og jeg vil mere. Jeg insisterer på høje forventninger, fordi vi kan mere. 
Jeg prioriterer fællesskabet, fordi vi sammen skal mere.

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2020
KANDIDATPRÆSENTATIONER – VALG TIL BESTYRELSEN 
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CV ANDERS JACOBSEN
Tillidsposter i GymDanmark
2016 -  Bestyrelsesformand
2015 – 2016 Næstformand
2014 – 2015 Formand for eliteudvalget, og heraf bestyrelsesmedlem
2008 – 2014 Formand for udvalget for TeamGym, og heraf bestyrelsesmedlem
2005 – 2008 Udvalgsmedlem i udvalget for TeamGym

Fremhævet faglig beskæftigelse og uddannelse
2017 -  Leder af et botilbud for voksne udviklingshæmmede med over 
 100 medarbejdere med direkte reference.
2013 – 2016 Diplomuddannelse i ledelse
2012 – 2017 Leder af en nystartet specialdøgninstitution for udviklingshæmmede børn 
 og unge. Jeg blev ansat til at opbygge og udvikle institutionen fra bunden.
2004 – 2007 Professionsbachelor i pædagogik, med idræt og sundhed som speciale
1993 – 1997 Uddannelse som bygningsmaler

Øvrigt 
2020 – 2021 Medlem af DIF’s valgforberedende udvalg, der bl.a. har fokus på processen   
 for formandsvalg i DIF i 2021.
2019 – 2020 Medlem af styregruppe for udarbejdelse af DIF’s politiske program
2018 – 2019 Medlem af DIF’s udviklingsudvalg
2016 –  Indgår i diverse idrætspolitiske netværk og samarbejder

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2020
KANDIDATPRÆSENTATIONER – VALG TIL BESTYRELSEN 
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KANDIDAT TIL: 
BESTYRELSEN
Navn: Mette Schmidt Rasmussen

Alder: 33 år

Nuværende post: 

Medlem af forening: Gymnastikforeningen ODK

Jeg har politik i blodet og gymnastik i hovedet!
GymDanmark er inde i en organisatorisk forandringsproces, som i mine øjne aftjener kæmpe 
respekt. For GymDanmark vil noget, der går langt ud over vores egen lille svedlugtende gymna-
stiksal. Man vil være et agilt forbund, hvor udvikling er i fokus. Et forbund som skaber dansker-
nes motoriske fundament og giver dem glæden ved bevægelse. Wow!

Det er store visioner, og store visioner kræver balls. Og klar tale. Jeg er hverken bange for at kal-
de en spade for en spade eller gå forrest. Derfor stiller jeg op til bestyrelsen i GymDanmark.

Jeg har været gymnast hele mit liv, instruktør i det halve, og sammen med drejningerne og 
afsættet har jeg også politik helt inde på rygraden. Jeg er derudover uddannet journalist og har i 
høj grad udøvet min faglighed i fagbevægelsen.

Jeg stiller op til GymDanmarks bestyrelse, fordi jeg elsker gymnastikken – og jeg ønsker at gøre 
mit til, at vi når visionerne. Det skal ske gennem fortsat fokus og udvikling af skolesamarbejdet. 
Måske vi også kunne tale om et idrætsforbundssamarbejde? For børns motorik halter i dag, og 
jeg tror på, at gymnastikken og GymDanmark hér kan gøre en forskel.

Jeg har den holdning, at gymnastikkens udøvere og især gymnastikkens talenter skal have bedre 
faciliteter. Det gælder specielt i de store byer, hvor håndboldhaller stadig prioriteres over spring- 
og bevægelsescentre. 

Og så vil jeg arbejde for, at GymDanmark fortsat er et forbund, der er til for foreningerne. Et 
forbund der arbejder for at gøre livet lettere for foreningerne. For mængden af administration, 
bureaukrati og regler, som fortsat bliver pålagt foreningerne og de frivillige, skal begrænses – så 
vi i stedet kan bruge tiden på at blive bedre til dét, vi elsker, nemlig gymnastikken! 
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CV METTE SCHMIDT RASMUSSEN
Jeg er uddannet journalist og arbejder som kommunikationschef i Malerforbundet. Politik og 
strategi har altid været en del af mit arbejdsliv, mens jeg har fået ledelsesansvar og økonomi ind 
gennem mit frivillige arbejde. Jeg ved, hvad det vil sige at være i en politisk ledet organisation. 
Jeg	forstår	de	forskellige	roller	og	er	i	stand	til	at	se	en	sag	fra	flere	sider.

Beskæftigelses-, uddannelses- og idrætspolitik har min store interesse. Og som årene er gået 
har idrætspolitikken fyldt mere og mere. Derfor føles det som et naturlig skridt videre at stille op 
til bestyrelsen i GymDanmark.

Erhvervserfaring
2015 – nu:  Kommunikationschef, Malerforbundet (pt. barsel)
2015:   Underviser, TEC Ballerup
2013 – 2015:  Journalist og redaktionssekretær, Netavisen Pio

Uddannelse
2009 - 2013:  Professionsbachelor i journalistik, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Frivilligt arbejde
Jeg har siden folkeskolealderen dyrket gymnastik, været instruktør og foreningsaktiv. I 2015 blev 
jeg aktiv i ODK som instruktør, fra 2016 kom jeg med i bestyrelsen som suppleant og fra 2017-
2020	var	jeg	formand,	hvor	jeg	sammen	med	resten	af	bestyrelsen	fik	skabt	store	forandringer	
ved blandt andet at indføre samarbejdsaftaler med de frivillige, stille krav om Springsikker og 
Kvalitet	i	Børnegymnastikken	samt	lave	klare	regelsæt	i	forhold	til	normering	og	aflønning.	

2015 -   Formand og instruktør i Gymnastikforeningen ODK
2013 – 2017: Hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmedlem i Dansk Journalistforbund.
2011 - 2013:  Bestyrelsesmedlem og næstformand i Kredsen af Journaliststuderende.
2001 - 2005: Instruktør i Ullerslev Gymnastikforening

Derudover
Jeg	er	gift	med	Nikolaj,	mor	til	Mikkel	(2	år)	og	Thilde	(fire	måneder)	samt	stolt	fynbo.
Jeg er meget bedre til rytmegymnastik end springgymnastik og har i min ungdom gået på en del 
udtagede hold. I dag træner jeg selv damehold og F/B-hold. 
Og så foretrækker jeg at cykle frem for at køre bil.
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KANDIDAT TIL: 
BESTYRELSEN
Navn: Heidi Schmidt

Alder: 46 år

Nuværende post: 

Medlem af forening: Gymnastik Odder

Jeg ansøger om at blive valgt til GymDanmarks hovedbestyrelse, da jeg brænder for gymnastik-
ken og ønsker at være med til at skabe mulighederne for, at gymnastikken kommer til at spille 
en endnu større rolle i Danmark samt skabe fundamentet for livslang bevægelse for alle ved 
at skabe det motoriske fundament hos børn og unge. Jeg kan se mig selv ind i GymDanmarks 
mission, og det motiverer mig at kunne være med til at varetage medlemsforeningernes fælles 
interesse ved at arbejde indenfor de tre arenaer, medlems- og interesseorganisation og virk-
somhedsdrift.

Jeg er et menneske med stor interesse for gymnastik, både som udøver af forskellige gymnastik-
discipliner siden barnsben og som instruktør for både børn, unge og voksne, indenfor bredde og 
konkurrencegymnastik.

I 2014 blev jeg valgt som formand for Gymnastik Odder (GO), som var en ny fusioneret forening 
af to eksisterende gymnastikforeninger i Odder. Jeg har som formand stået i spidsen for at ska-
be visionen og lægge strategien for den nye forening, og har i samarbejde med bestyrelsen trådt 
nye veje for gymnastikken i Odder: GO er i dag en veldrevet forening med ca. 500 medlemmer, 
hvor der er fokus på kvalitet i gymnastikken, træneruddannelse, sikkerhed, trivsel og sociale 
fællesskaber, gymnastik og motion for alle og en sund økonomi. I min periode som formand og 
som frivillig instruktør har jeg arbejdet med både ledelse af og samarbejde med frivillige. Yder-
mere arbejder jeg i mit professionelle virke med samskabelse med frivillige idrætsforeninger 
mhp. at skabe tilbud til de svageste ældre borgere. 

I mit professionelle virke er jeg leder i en sundhedsenhed i Aarhus kommune, hvor jeg er vant til 
at navigere i en politisk ledet og kompleks organisation, og agere i forskellige arenaer og faglige 
kulturer, hvor en af forudsætningerne for at lykkes med kerneopgaven, er at være god til at ska-
be relationer vertikalt og horisontalt i organisationen, og inddrage relevante interessenter.

Jeg har via min baggrund som fysioterapeut en generel indsigt i og erfaring med at arbejde med 
motorik, træning og bevægelse af forskellige målgrupper, hvilket jeg ser som en fordel i forhold 
til bestyrelsesarbejdet og GymDanmarks politiske program og mission.
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CV HEIDI SCHMIDT

Erhvervserfaring
2018 - Leder i Sundhedsenheden i Område Syd, Århus kommune Magistraten 

 sundhed og omsorg (MSO)

2016 - 2018 Ph.d.-studerende i Fysioterapi, SDU, Institut for Idræt og Biomekanik, 

2016 - 2017 Kvalitetskonsulent Aarhus kommune, MSO

2014 – 2015 Udviklingsfysioterapeut, Livsstilscentret Brædstrup 

2008 – 2011 Afdelingsterapeut, Regionshospitalet Horsens 

1999 – 2006 Fysioterapeut i hhv. kommune og region indenfor forskellige specialer

Uddannelse
2019 - 2020  DOL: Det personlige lederskab og forandring & Ledelse af medarbejdere og  
	 faglig	udvikling.	Center	for	offentlig	kommunikation	(COK)

2012/09 - 2014/10 Sundhedsfaglig kandidatuddannelse AU & SDU

1996/09 – 1999/07 Fysioterapeut uddannelsen, Fysioterapeutskolen i Århus

Andet
2014/03 - 2018/03 Formand for Gymnastik Odder

Som formand arbejdede jeg med strategisk ledelse, ledelse af frivillige, vejledning, driftsledelse, 
varetagelse af henvendelser og klagesager, kompetenceudvikling, kvalitetssikring og økono-
mistyring. I mit arbejde som formand har mit fokus været at skabe en forening hvor der er høj 
kvalitet og hvor der er mulighed for at dyrke gymnastik og motion uanset alder og hvor man 
oplever glæden ved gymnastik og bevægelse og det sociale sammenhold indenfor og på tværs 
af holdene. I min tid som formand startede vi fx holdet Aktiv for sjov, et hold for voksne udvik-
lingshæmmede og holdet kører fortsat med stor succes.  

Instruktør:  Jeg har siden jeg var teenager været instruktør i gymnastik i forskellige gymnastikfor-
eninger og har arbejdet med breddegymnastik for voksen-, unge- og børnehold i spring, rytme 
og motion. I perioden 2005 til 2020 har jeg endvidere sammen med min mand været med til 
at starte TeamGym op og drive det i Odder, og vi har haft hold med i alle rækker, på forskellige 
niveauer. 

I denne sæson er jeg rytmeinstruktør på ”Rejseholdet” som er et nyt opvisningshold for gymna-
ster i alderen 10-20 år.
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KANDIDATER TIL 
GYMDANMARKS UDVALG
§ 11 Aktivitetsudvalgene. 
Stk. 5. Hvert aktivitetsudvalg består af en formand, en næstformand samt 7 
medlemmer. Bortset fra udvalgsformanden konstituerer udvalget sig selv.

§ 15 Repræsentantskabsmøde. 
Stk. 10 Valg af udvalgsmedlemmer (jf. § 11) 
• 4 medlemmer vælges for 2 år i lige år 
• 4 medlemmer vælges for 2 år i ulige år 
• Valg af udvalgsformænd,  

Lige år: UIG, URG, GFA, SAU, UTG  
Ulige år: UTG, UTR, RSU, UTU
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Gymnastik for Alle (GFA)
Genopstiller Søren K. Nielsen (formand)

Udvalget for Idrætsgymnastik (UIG)
Genopstiller: Jakob Maagaard (formand)
Genopstiller: Ann Krogsgaard
Genopstiller: Lotte Borgbjerg Unnerholm

Udvalget for Rytmisk Gymnastik (URG)
Genopstiller: Lotte Kok (formand)
Genopstiller: Camilla Kruse
Genopstiller: Helle Jensen
Genopstiller: Tine Hovdreng Bull
Opstiller: Helle Bjerregaard Rusbjerg
Opstiller: Bitte Vibe
Opstiller:	 Sofie	Jørgensen
Opstiller: Nanna Heinrichson

Sports Acrobatik Udvalget (SAU)
Genopstiller: Poul H. Olsen (formand)
Genopstiller: Anders Kristensen
Genopstiller: Natascha Schak Linnemand
Genopstiller: Karina Møldrup Therkelsen
Genopstiller: Maja Tonsberg

Udvalget for TeamGym (UTG)
Opstiller: Kenneth Pingel (formand) 
Genopstiller Kim Mortensen 
Genopstiller Jeanette Jensen
Genopstiller Tanja Venø Andersen

Udvalget for Trampolin og DMT (UTR)
Genopstiller: Daniel D. Vidstrup
Genopstiller: Peter Laurent
Genopstiller: Line Bangsgaard
Genopstiller: Bo Zierau

Rope Skipping Udvalget (RSU)
Genopstiller: Bente Lindegaard Magnusson
Genopstiller: Mia Mønster
Opstiller: Asta Nielsen

Udvalget for Tumbling (UTU)
Genopstiller: Malthe Hvid 
Genopstiller: Anders Sørensen 
 
Ordensudvalg
Genopstiller Erhard Franzen
Genopstiller Hans Chr. Bjerg
Suppleant Benjamin Juul Johansen 
Suppleant Bent Busk 

VALG TIL UDVALG
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Kandidat til: Formand for Gymnastik for Alle Udvalget

Navn: Søren K. Nielsen

Alder: 61 år

Nuværende post: Formand for Gymnastik for Alle Udvalget

Medlem af forening: Brande Gymnastik- og Ungdomsforening – BGU

FORMANDSKANDIDAT TIL  
GYMNASTIK FOR ALLE (GFA)

GfA har de seneste år fået skabt et solidt fundament med et stærkt og kompetent team i udvalget. 
Vi har sammen sat en retning for fremtiden. Det team har jeg nu i seks år været en del af, heraf de 
seneste	fire	år	som	formand.	Vi	er	ikke	i	mål	endnu,	men	planerne	er	klar.	Den	”rejse”	mener	jeg,	at	
jeg i høj grad kan yde en konstruktiv og positiv indsats for. 

Jeg har arbejdet med foreningsdrift- og udvikling i næsten 20 år og mener stadig, at jeg har noget at 
bidrage med. Jeg har i næsten 25 år arbejdet professionelt med HR – herunder udvikling af menne-
sker og organisationer. Dialog, videndeling og ikke mindst agilitet er vigtigt for mig – og dermed også 
i mit fokus. 

På det solide fundament og erfaringerne fra fortiden med input fra nutiden, gør vi os klar til fremti-
den. Jeg kan opholde mig både på kommandobroen og i maskinrummet. Med udvalgets opbakning 
stiller jeg derfor op til endnu en periode som formand for GfA. 

Foreningserfaringer i idrætsforeninger

I dag: 
• Medlem af GfA – 6 år (4 år som formand)
• Medlem af Sport-og kulturudvalget i Brande (Idrætssammenvirket) – 2 år 

Tidligere:
• Medlem af bestyrelsen i GymDanmark – 2 år
• Medlem af bestyrelsen i Brande Gymnastik- og Ungdomsforening – 9 år (7 år som formand) 
• Medlem af DGI’s uddannelsesudvalg – 5 år
• Medlem af DGI Hammerum Herreds Foreningskulturudvalg (FKU) – 7 år (3 år som formand)
• Medlem af Brande Hallernes bestyrelse – 7 år (1 år som formand) 
• Medudvikler og underviser ved DGI’s foreningslederuddannelse 
• Medudvikler og underviser ved DDS’s lederuddannelse
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Kandidat til: Udvalgsformand, Udvalget for Idrætsgymnastik

Navn: Jakob Zoll Maagaard

Alder: 31 år

Nuværende post: Formand, UIG

Medlem af forening: Aalborg Idrætsgymnastikforening

Jeg har haft det privilegie at være formand for udvalget de sidste 2 år. Det har været utrolig udfordren-
de, hvor der har skulle udkæmpes mange kampe. Selvom alt ikke har været kønt, føler jeg ikke, at jeg 
har mistede mig selv og mine værdier, og jeg kan stå indenfor både mine egne, men også udvalgets 
valg.

Da jeg blev valgt som formand, var jeg lidt ung og måske også lidt naiv. Drømmene var store og troen 
på, at det hele ville lykkes, var helt klart til stede. Jeg har fået mine tæsk og er blevet lidt klogere. Derfor 
føler jeg, at jeg har en større indsigt og mere klar til de udfordringer, der venter os.

Som	formand	vil	jeg	arbejde	på,	at	vi	kan	finde	helt	tilbage	på	sporet,	og	styrke	tilliden	til	udvalget	og	
vores arbejde. Dette vil jeg gøre igennem et øget fokus på kommunikation, hvor vi vil møde klubberne, 
hvor de er. Vores fornemmeste opgave er at støtte klubbernes arbejde, så de ser GymDanmark som 
noget værdifuldt.

2021 bliver et rigtig spændende år og mit håb er, at jeg får mulighed for at forsætte mit arbejde. Jeg er 
klar til de udfordringer, der venter os og jeg vil gøre mit til, at vi kommer styrket ud på den anden side.

CV
Udvalget for Idrætsgymnastik (2012 – nu)
• Udvalgsformand (2018 – nu) 

Ledelse af udvalget, hvor jeg haft fokus på udvalgets økonomi, og kommunikation med Hovedbesty-
relsen samt foreningerne via regionsmøderne.

• Udvalgsmedlem (2012 – 2018 
Ansvarlig for planlægning af årskalender og konkurrencer i mandlig idrætsgymnastik. Derudover har 
jeg haft ansvaret for planlægning og implementering af nye hjælpetræner og dommerkurser.

Arbejde: Forsvaret (2010 – nu)
• Forsyningsbefalingsmand (2019 – nu) 

Teamleder for 6 logistikspecialister. Ansvarlig for ledelse, styring, udførelse og kontrol af de opgaver, 
der pålægges sanitetskompagniet vedr. forvaltning af materiel og køretøjer. Sanitetskompagniet er 
en operativ enhed, der både er indsat i ind- og udland.  

Uddannelse: Erhvervsakademi Aarhus (2016-2019)
• Innovation & entreprenørskab (2019) 

Jeg har opnået innovative og kreative kompetencer, med fokus på at tage initiativ, organisere og 
planlægge, når idéer og koncepter, skal konkretiseres og realiseres.

• Serviceøkonom (2016-2018) 
Jeg har opnået erhvervsøkonomiske kompetencer, herunder driftsøkonomi. Derudover har jeg 
tilegnet mig kommunikative og sproglige kompetencer, der har fokus på netværk og relationer. 

FORMANDSKANDIDAT TIL 
UDVALGET FOR IDRÆTSGYMNASTIK (UIG)
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Kandidat til: Udvalget for Idrætsgymnastik

Navn: Ann Krogsgaard

Alder: 48 år

Nuværende post: Medlem af UIG

Medlem af forening: Skive GF

Jeg har ikke selv været idrætsgymnast, men jeg har været frivillig inden for sporten siden mine døtre 
startede for ca. 14 år siden. Jeg har siddet i bestyrelsen og senere været formand for idrætsgymna-
stikken i Skive Gymnastikforening samt været en del af ledergruppen indenfor idrætsgymnastikken i 
Viborg Gymnastikforening. Har i øvrigt en fortid indenfor regnskab og administration.

De senere år har min interesse bevæget sig lidt fra foreningsniveau over mod et mere overordnet 
niveau i UIG, hvor jeg har været medlem i en årrække (senest som næstformand). Jeg er dog stadig 
også aktiv på foreningsniveau.

Som sagt har jeg haft 2 døtre indenfor disciplinen både på højeste niveau med deltagelse på lands-
hold og på lavere niveau, hvor det handlede om fastholdelse i gymnastikken. Jeg har ikke længere 
selv børn indenfor disciplinen, men føler arbejdet i udvalget lettes, når ”mor-rollen” forsvinder.
Gennem mine døtre har jeg også stiftet bekendtskab med andre gymnastikdiscipliner samt DGI’s 
gymnastikunivers.

Jeg mener derfor selv, at jeg har indsigt i KIG-verdenens mange aspekter. Det gælder hele niveaus-
pektret indenfor disciplinen, sammenhængen mellem frivillig, forening og forbund og Idrætsgymna-
stikken i forhold til andre discipliner og breddegymnastikken.

Jeg vil gerne være med til at udvikle og øge kendskabet til idrætsgymnastikken, så vi på sigt kan blive 
langt bredere funderet. Efter min mening er vi nødt til at udvikle alternative platforme for vores 
disciplin for at øge kendskabet samtidig med, at der holdes fokus på udviklingen af eliten.

Jeg ser udviklingen af alternative platforme som en del af udvalgets arbejde i samarbejde med kon-
toret. Jeg ser udvalget som sparringspartner for disciplinkaptajn og landsholdschef, hvor udvalget 
byder ind med indeværende kompetencer, når det gælder udviklingen af eliten.

KANDIDAT TIL UDVALGET FOR 
IDRÆTSGYMNASTIK (UIG)
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Kandidat til: Udvalget for Idrætsgymnastik

Navn: Lotte Borgbjerg Unnerholm

Alder: 49 år

Nuværende post: Medlem af UIG

Medlem af forening: Forældre til gymnast i KG66

Jeg har været folkevalgt i UIG siden 2018 med primære fokusområder på blandt andet konkurrence-
håndbog og udbredelse af idrætsgymnastik for alle, herunder introduktion til IG på efterskoler.
Min 13-årige datter har trænet på eliteholdet i KG66 siden 2012. Jeg var forældreholdleder der i 4 år, 
hvilket indebar kommunikation om praktiske detaljer mellem trænere og forældre, samt hjælp med 
afvikling af klubbens arrangementer og konkurrencer.

Jeg interesserer mig for gymnastik – var selv gymnast ved Flying Superkids fra 6-12-årig. Herefter for-
lod jeg gymnastikken til fordel for vandski inkl. landsholdsdeltagelse, og stoppede som 19-årig, hvor 
jeg startede min Bachelor-uddannelse i Hospitality Management i Schweiz.

Mit	job	som	Global	Director	of	Facility	Operations	ved	IT	start-up	firmaet	Tradeshift	indebærer	rejser	
-	men	også	mange	hjemmearbejdsdage,	der	gør	mig	fleksibel	med	min	tid	til	at	kunne	bidrage	til	
UIG.

Jeg vil fortsat gerne være med til at løfte idrætsgymnastikken.

KANDIDAT TIL UDVALGET FOR 
IDRÆTSGYMNASTIK (UIG)
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Kandidat til: Formand for Rytmisk Gymnastik

Navn: Lotte Kok

Alder: 52 år

Nuværende post: Formand for URG

Medlem af forening: Greve Gymnastik og Trampolin

Siden	2014	har	jeg	været	medlem	af	URG,	hvoraf	jeg	har	været	formand	de	sidste	fire	år.	Mit	fokus	
er samarbejde på tværs af vores 3 discipliner, så vi kan styrke lighederne i disciplinerne. Mindre silo 
og mere samarbejde på tværs i form af fælles aktiviteter f.eks. kursusaktiviteter, fælles sommerse-
minar og camps m.m.

Jeg har indgående kendskab til den idrætspolitiske dagligdag, da jeg har været formand for en stor 
flergrenet	gymnastikforening,	næstformand	i	idrætcenterbrugerråd	samt	bestyrelsesmedlem	i	Gym-
Danmark. Alle er poster, hvor man skal kunne favne de frivillige ildsjæle, sikre økonomisk styring, 
udvikle, samarbejde politisk, kunne se tingene i helikopterperspektiv for at kunne prioritere ben-
hårdt for at sikre den bedste fremdrift økonomisk såvel som gymnastisk.

Privat	har	jeg	kendskab	til	flere	idrætsgrene	på	højt	niveau,	svømning,	fodbold	og	gymnastik.
Mit engagement i forskellige sportsgrene giver en unik mulighed for at inddrage erfaringer og inspi-
ration fra disse i arbejdet med den rytmiske verden og kan sikre et stærkt indblik i såvel breddear-
bejdet som elitesportens vilkår. Jeg har derfor den stærke overbevisning, at bredde og elite skal gå 
hånd i hånd for at sikre en konstruktiv udvikling indenfor idrættens verden.

Hvad kan jeg byde ind med:
• En stærk vilje og evne til at samarbejde på tværs
• Stor erfaring i at tænke bredt og åbent i forhold til muligheder for at udvikle de forskellige idræts-

grene indenfor den rytmiske verden
• Blik for det overordnede og principielle perspektiv samtidig med god strukturering af opgaver
• Mange års erfaring i at begå sig i det politiske miljø herunder det idrætspolitiske og kendskab til 

næsten alle aktiviteter i GymDanmark
• Ledelseserfaring fra både foreningslivet og arbejdslivet

Med mig som formand fortsættes arbejdet med den vedtagne strategi 2025, der samler det rytmiske 
miljø ved at udnytte fælles synergier og derved sikrer en fortsat udvikling i de rytmiske aktiviteter, 
Grand Prix Rytme, Rytmisk Sportsgymnastik og Æstetisk Gymnastik.

FORMANDSKANDIDAT TIL UDVALGET 
FOR RYTMISK GYMNASTIK (URG)
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Kandidat til: Udvalget for Rytmisk Gymnastik

Navn: Camilla Kruse

Alder: 41 år

Nuværende post: Medlem af URG

Medlem af forening: Greve Gymnastik og Trampolin

Jeg ønsker at genopstille til udvalget for rytmisk gymnastik, fordi jeg fortsat gerne vil være med til 
at udvikle de tilbud, vi har i URG for både trænere, dommere, foreninger og gymnaster. Vi kæmper 
med frafald i junior- og senioralderen i alle discipliner og det kræver, at vi udvikler og tilpasser vores 
gymnastik	hele	tiden.	Måske	kan	vi	gøre	tingene	anderledes,	end	vi	plejer	og	finde	ud	af,	om	der	er	
andre konkurrenceformer, der passer bedre ind i den tid, vi lever i nu. 

Jeg brænder for at alle tre discipliner GPR, AGG og RSG får større synergi og udnyttelse af hinanden. 
Flere fællestræninger, fælles arbejdsgrupper, bedre udnyttelse af det snævre dommerkorps, erfarin-
ger fra udlandet og mange andre ting, hvor vi kan udnytte hinandens kompetencer. 

En anden af mine kæpheste er, at vores trænere konstant skal udvikle sig og følge med i, hvad der 
rører sig indenfor deres trænerfelt. Nye trænere skal kunne tage en uddannelse – erfarne trænere 
skal have mulighed for at udvikle sig gennem uddannelse og kurser. Det er derfor vigtigt, at udvalget 
har de rigtige tilbud til vores trænere og ledere. Jeg sidder også med i GymDanmarks uddannelses-
arbejdsgruppe, hvor vi udvikler på træneruddannelserne.

KANDIDATER TIL UDVALGET FOR 
RYTMISK GYMNASTIK (URG)
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Kandidat til: Udvalget for Rytmisk Gymnastik

Navn: Helle Jensen

Alder: 51 år

Nuværende post: Medlem af URG

Medlem af forening: Hjerting IF, gymnastik

Jeg	arbejder	til	daglig	primært	med	regnskab,	løn	og	service	hos	alarmfirmaet	Telesikring,	hvor	jeg	
har været ansat i ca. 17 år. 

I min fritid laver jeg saunagus og svømmer og har jeg været aktiv gymnast indenfor primært Grand 
Prix, men har også deltaget i DM i TeamGym og Aerobic. Jeg har været i halbestyrelsen i EGF, samt pt 
i URG. Endvidere er jeg stadig på et After Grand Prix-hold, hvor vi deltager i nationale og internatio-
nale opvisninger. 

Min primære fritidsaktivitet er trænergerningen, som består af ca.  30-40 timer ugentlig gymnastik 
og forberedelse, som omhandler Grand Prix og RSG. Jeg har gymnaster, som har været med til utal-
lige konkurrencer, camps og lejre i ind- og udland (Sverige, Norge, Tyskland, Belgien, Italien, Holland, 
Portugal, Spanien, Bulgarien, Rusland Azerbaijan mv., dvs. vidt omkring). Desuden går jeg til hånde 
mht. landholdsarbejdet med RSG-gymnasterne. Det er altid dejligt for en træner at se små blomster 
vokse og blive solstråler.   

Jeg synes arbejdet med at forene teorien i URG – opsætte strategier, mål, handlingsplaner og forsø-
ge at søsætte dem (i praksis) er utrolig spændende. Endvidere vil det jo være en genial ide at kunne 
slå	flere	fluer	med	et	smæk	ved	at	strømline	URG’s	tre	konkurrencegrene	–	Grand	Prix,	RSG	og	Æste-
tisk, samt give bredden i Grand Prix muligheden for at videreudvikle sig på længere sigt og måske 
drage internationalt i form af Æstetisk/RSG. Vi skal selvfølgelig tænke på, at bredden er grobunden 
for, at der er gymnaster til at drage internationalt. Derfor kan det være tanken, at reglementerne 
skal forsøge at gå op i en højere enhed.

Jeg håber, at dette arbejde kan forsætte i de kommende år. 

KANDIDATER TIL UDVALGET FOR 
RYTMISK GYMNASTIK (URG)
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Kandidat til: Udvalget for Rytmisk Gymnastik

Navn: Tine Hovdreng Bull

Alder: 55 år

Nuværende post: Medlem af URG

Medlem af forening: Greve Gymnastik og Trampolin

Gymnastik har været en stor del af mit liv altid. For ca. 20 år siden begyndte mine døtre til Grand 
Prix Gymnastik. Efter nogle år valgte jeg at blive dommer. Jeg havde min helt egen mening om hvad 
der blev dømt, så jeg tænkte jeg hellere måtte lære det rigtigt og være med til at give de dygtige 
gymnaster de rigtige karakterer. Og så havde jeg jo også første parket til alle konkurrencerne. Jeg 
har været dommer siden og har tænkt mig at fortsætte længe endnu. Jeg har været i dommerudval-
get	i	flere	år.	Der	sætter	vi	dommerteam	til	alle	konkurrencerne	og	sørger	for	at	alt	går	rigtigt	til	fra	
dommersiden til konkurrencerne. 

Jeg	har	været	med	til	at	arrangere	VM	i	AGG	for	en	del	år	siden	og	har	rejst	til	flere	AGG-konkurren-
cer med mine piger. AGG’en er en smuk æstetisk del af den rytmiske gymnastik, og det er godt at se, 
at	flere	foreninger	tager	den	del	af	gymnastikken	op	også.

Jeg har været i URG i 2 år og ønsker at fortsætte det gode og spændende arbejde, vi er i gang med. 
Derfor vil jeg gerne stille op til URG igen. Jeg har stor erfaring indenfor sporten og mener, jeg kan 
være med til at føre den rytmiske gymnastik ind i fremtiden. Jeg ser en fremtid, hvor der er endnu 
flere	piger	(måske	drenge,	hvem	ved)	der	dyrker	rytmisk	gymnastik.	Der	skal	være	plads	til	dem,	der	
kun ønsker at træne lidt og dem der bruger rigtig meget tid på at dygtiggøre sig.

Når det ikke handler om gymnastik, bruger jeg min tid på at være leder i Nordea. Den erfaring er jeg 
også helt sikker, på jeg kan bruge i mit arbejde i udvalget. 

KANDIDATER TIL UDVALGET FOR 
RYTMISK GYMNASTIK (URG)
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Kandidat til: Udvalget for Rytmisk Gymnastik

Navn: Helle Bjerregaard Rusbjerg

Alder: 49 år

Nuværende post: -

Medlem af forening: Frederikshavn Gymnastikforening af 1990

Jeg stiller mit kandidatur til rådighed som udvalgsmedlem i URG.

Jeg arbejder hos MAN Energy Solutions indenfor Risk Management, hvor jeg har været ansat siden 
2008. Mit primære arbejde består i rådgivning af kommercielle og juridiske aspekter samt arbejdet 
med Lean og proces optimering.

Derudover	har	jeg	været	bestyrelsesmedlem	i	FG90	i	fire	år.

Jeg har siden 2012 undervist og uddannet mig som træner ved GymDanmark, hvor jeg har arbejdet 
med både bredde- og konkurrencegymnaster indenfor rytmisk gymnastik. Endvidere har jeg siden 
2017 specialiseret mig i RSG ved at deltage i kurser og camps i Danmark, Holland, Spanien og Rus-
land, hvor jeg har haft mulighed for at lære om det æstetiske, rytmiske og det krævende arbejde i og 
omkring den rytmiske gymnastik. Derudover blev jeg ligeledes i 2019 uddannet dommer i RSG. 

Jeg ser gerne, at den rytmiske gymnastik indenfor alle tre discipliner er og forbliver en seriøs plat-
form, for de mange rytmiske gymnaster, vi er i besiddelse af indenfor både bredde- og elitegymna-
stikken. Derfor stiller jeg gerne mit kandidatur til rådighed, idet jeg mener, at jeg kan være med til at 
bidrage positivt til det allerede krævende arbejde i URG.

KANDIDATER TIL UDVALGET FOR 
RYTMISK GYMNASTIK (URG)

Kandidat til: Udvalget for Rytmisk Gymnastik

Navn: Nanna Heinrichson

Alder: 20 år

Nuværende post: -

Medlem af forening: Greve Gymnastik og Trampolin

Jeg opstiller som kandidat til URG, da jeg har en del erfaring med at være instruktør i AGG og GPR, 
og	synes,	at	det	lyder	meget	interessant	også	at	få	indblik	i	og	have	indflydelse	på	opstilling	af	kon-
kurrencer og udvælgelse af dommere, opstilling af kurser, og hvordan man kan udvikle og holde den 
rytmiske sportsgren opdateret. 

Jeg	finder	kombinationen	af	at	have	et	overblik	og	være	en	del	af	det	administrative,	og	det	at	dykke	
helt ned i detaljerne ift. selve gymnastikken spændende. Jeg er nysgerrig og åben for at lære, hvilket 
jeg tænker, er relevant når man er en del af et udvalg som dette, hvor ting skal vendes og drejes. Jeg 
er	også	klar	på	at	stille	spørgsmål	for	at	udfordre	og	bidrage	til	udvikling.	 
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Kandidat til: Udvalget for Rytmisk Gymnastik

Navn: Bitten Højberg Vibe

Alder: 46 år

Nuværende post: -

Medlem af forening: Esbjerg GF & Hjerting IF

Jeg er bosiddende i Esbjerg med min familie, bestående af to døtre og min mand. Jeg har hele mit 
liv været aktiv indenfor gymnastik og dans, som altid har været en stor del af min fritid. Jeg arbejder 
til dagligt som teknisk designer i Rambøll i Esbjerg, hvor jeg har været i over 10 år. Her arbejder jeg 
pt.	med	dokumentation,	Proces	og	vedligehold	og	operation	i	forhold	til	Offshore-industrien.	Jeg	har	
også tidligere arbejdet som sygeplejerske.

Jeg har været aktiv gymnast i Esbjerg Gymnastik Forening, siden jeg var omkring 2 år. Har været aktiv 
Grand Prix gymnast i mange år. Jeg har i EGF undervist i rytmisk gymnastik til både børn/voksne og 
Grand	Prix	gymnastik	i	mange	år.	Jeg	er	certificeret	til	at	undervise	i	Zumba,	Crossdance	og	HITFIT.	
Jeg underviser pt. i Zumba, Crossdance og Power Puls. Jeg er også aktiv instruktør i Hjerting IF i RSG 
og Grand Prix. For et par år siden deltog jeg på dommerkursus i Sverige i RSG og har derefter dømt 
til konkurrencer i Danmark og Sverige.

Jeg	har	tidligere	siddet	i	gymnastikudvalget	i	EGF	i	flere	år	og	er	i	bestyrelsen	i	Foreningen	EGF	
Hallen. Jeg har også tidligere været bestyrelsesmedlem samt sekretær i VJS Dans. Jeg har været med 
gymnaster til camps og konkurrencer i både indland og udland.

Min interesse for den rytmiske gymnastik fylder meget i mit hjerte. Og jeg vil meget gerne være med 
til at udvikle den med både fokus på bredden og eliten, med fokus på kvalitet og mangfoldighed.
Jeg ser mange spændende udfordringer i at arbejde med fastholdelse og udvikling af de rytmiske 
discipliner. Jeg vil gerne være aktiv i at vi som gymnastiknation kan deltage med dygtige gymnaster 
til både internationale og nationale camps og konkurrencer.

I mine tanker er der plads i gymnastikken til alle tre discipliner i rytmisk gymnastik. De er meget 
forskellige, men samtidig supplerer de hinanden godt. Jeg ser et meget givtig og lærerigt samarbejde 
disciplinerne imellem, og dette ville kunne højne udførelsen og kvaliteten i hver enkelt disciplin. Et 
samarbejde der spænder bredt både mellem udøvere, instruktører og diverse udvalg. Et samarbejde 
grundet i positiv og fællesskabets ånd.

Jeg vil gerne stille mit kandidatur til rådighed til URG-udvalget og håber at komme i betragtning.

KANDIDATER TIL UDVALGET FOR 
RYTMISK GYMNASTIK (URG)
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Kandidat til: Udvalget for Rytmisk Gymnastik

Navn:	Sofie	Jørgensen

Alder: 25 år

Nuværende post: -

Medlem af forening: TIK gymnastik

Til dagligt arbejder jeg som fysioterapeut på Bispebjerg Hospital og er ved siden af dette træner i TIK 
gymnastik for RSG-junior- og seniorgymnaster. Derudover er jeg uddannet international dommer af 
det internationale forbund FIG.

Jeg er i forbindelse med min internationale dommeruddannelse ansvarlig for de danske RSG-dom-
mere ifa. undervisning på kurser af nye og eksisterende dommere, samt tilmelding af dommere til 
konkurrencer. Jeg er med i reglement-arbejdsgruppen indenfor RSG og står dermed for opdatering 
af den danske håndbog ved hver sæsonstart. Dertil har jeg siddet med ved udtagelse af gymnaster 
til	internationale	konkurrencer.	Jeg	har	derfor	haft	et	tæt	samarbejde	med	udvalget	i	flere	aspekter	
indenfor RSG. 

Jeg er selv tidligere gymnast indenfor alle tre grene under URG – Grand Prix, AGG og RSG – og jeg 
har undervist nye og elitegymnaster i alle aldersgrupper og discipliner. Jeg brænder mest for RSG, 
men stiller op til udvalget med et ønske om at være med til udvikling af gymnaster, trænere og dom-
mere indenfor alle tre discipliner. Jeg mener at denne udvikling bedst opnås som en kombination 
af undervisning på kurser og træningscamps for gymnaster og trænere samt samarbejde mellem 
klubber i Danmark og udlandet, men vigtigst af alt mener jeg, at udviklingen skal starte med god 
kommunikation, gennemsigtighed og samarbejde mellem klubberne og udvalget. 

Jeg ønsker at være med til at udvikle alle tre discipliner så der bliver en større sammenhæng/lighed 
imellem	dem,	så	flere	klubber	kan/vil	deltage	i	alle	discipliner,	så	alle	tre	discipliner	fortsat	udvikler	
sig i fremtiden

KANDIDATER TIL UDVALGET FOR 
RYTMISK GYMNASTIK (URG)
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FORMANDSKANDIDAT TIL UDVALGET 
FOR SPORTS AKROBATIK (SAU)

Kandidat til: Formand for Sports Akrobatik Udvalget

Navn: Poul H. Olsen

Alder: 66 år

Nuværende post: Formand for Sports Akrobatik Udvalget

Medlem af forening: Fuglebjerg IF

Jeg har nu været formand i to år, og ønsker at fortsætte i spidsen for det arbejde vi i gruppen har sat 
i gang. Der sker rigtig meget inden for AcroDanmark lige nu. Denne udvikling kræver, at der er en 
rimelig kontinutet i Acro-gruppen, og det håber jeg at kunne holde fast i.

Jeg er ikke aktiv acrotræner i nogen forening og kan derfor arbejde fuldstændigt neutralt. Jeg er ikke 
involveret i anden form for bestyrelsesarbejde og vil om 1½ år gå på pension. Hvilket vil give mig tid 
og engament til det fortsatte arbejde for Acro’en.

CV
Ægtestand: Gift med Anette 3 børn 24-29-30 år. Barnebarn 1 år
Militær: Den Kongelige Livgarde
Civilt arb.: Bygningsberegner
Fritid: Sejler og MC

Gymnastikkarriere: 
Foreningshold, Rephold, DGF rejsehold, Ollerup elite, Flensted Jensen, Sportsacro USA og Danmark

Gymnastikinstruktør.: 
For	alle	aldre	og	begge	køn	samt	på	de	fleste	niveauer

Bestyrelsesposter.: 
Palsgaard Gruppen, Fuglebjerg Hallen (formand), Hindholm Privat Skole, GymDanmark Sports Acro-
batik (formand), DGI International udvalg, Gymnastikudvalg local og regional
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Kandidat til: Udvalget for Sports Acrobatik

Navn: Anders Kristensen

Alder: 51 år

Nuværende post: Medlem af SAU

Medlem af forening: Slagelse GF

Til daglig er jeg træner for Slagelse GF’s konkurrence hold i Sports Acrobatik. Samtidig sidder jeg 
også i bestyrelsen i Slagelse GF’ som næstformand.

De	sidste	fire	år	har	jeg	også	siddet	i	Sports	Acrobatik-udvalget,	hvor	jeg	har	haft	ansvaret	for	Event.
Jeg	vil	gerne	fortsætte	i	udvalget	og	forsøge	at	få	flere	gymnaster	til	at	gå	til	Acrobatik,	så	det	bliver	
større i Danmark. Samtidig vil jeg gerne være med til at udvikle sporten for de nuværende udøvere.

KANDIDATER TIL UDVALGET FOR 
SPORTS ACROBATIK (SAU)

Kandidat til: Udvalget for Sports Acrobatik

Navn: Natascha Schak Linnemand

Alder: 31 år

Nuværende post: Medlem af SAU

Medlem af forening: Svinninge GF

Jeg ønsker at fortsætte mit arbejde i udvalget, hvor jeg indtil nu har været med til at udvikle nye reg-
lementer og dygtiggøre dommere ved dommerkurser. 

Jeg er motiveret for at udvikle Acro’en i Danmark og føler altså, at jeg kan bidrage ved at fortsætte 
mit arbejde som hidtil. 
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KANDIDATER TIL UDVALGET FOR 
SPORTS ACROBATIK (SAU)

Kandidat til: Udvalget for Sports Acrobatik

Navn: Maja Tonsberg

Alder: 26 år

Nuværende post: Medlem af SAU

Medlem af forening: Hammel Gymnastik Forening

Gymnastikken har været en stor del af mit liv altid. Jeg startede til gymnastik som 2-årig og det har 
været en del af mig lige siden. Jeg startede til acrobatik i 2007, hvor jeg var til min første konkurrence 
i 2008, og siden da har jeg været en del af sporten. Jeg har været aktiv gymnast i sporten indtil 2019, 
hvorefter jeg er blevet træner i min klub – denne beslutning tog jeg, da motivationen til at lære fra 
mig blev større end motivationen til at blive bedre. 

Jeg blev dommer for cirka fem år siden, og jeg elsker arbejdet som dommer, og det at nørde i regle-
menter, så jeg er sikker på at acrobaterne går af gulvet med en fair bedømmelse. 

Jeg har været i SAU i to år og ønsker at fortsætte det gode og spændende arbejde, vi har gang i. Jeg 
sidder i arbejdet med dommere og reglementer, hvor jeg synes det er meget spændende at præge 
den danske acro på rette vej. Vi har allerede rykket os rigtig meget og det vil være med glæde, at 
jeg kan være med at til rykke acro’en endnu længere herhjemme, men også på den internationale 
scene. 

Ved siden af acro’en er jeg er i gang med min uddannelse. Jeg er souschef i Rema 1000 Hammel, 
hvor jeg starter på en lederuddannelse indenfor Rema til august 2021, hvorefter jeg drømmer om 
at blive købmand og have min egen Rema 1000 indenfor fem år. Dette mener jeg er egenskaber, jeg 
kan bruge i udvalget også. 

Kandidat til: Udvalget for Sports Acrobatik

Navn: Karina Møldrup Therkelsen

Alder: 29 år

Nuværende post: Medlem af SAU

Medlem af forening: Viby IF

Jeg sidder på nuværende tidspunkt i Sports Acrobatik-udvalget og har siddet der i to år.

Jeg ønsker at fortsætte med dette, så jeg kan fortsætte mit arbejde med at udvikle en startpakke for 
Sports Acrobatik i samarbejde med GymDanmarks startpakke-udvalg. Dette arbejde var rigtig godt 
i gang og vi var lige på vej ud af startboksen med en slags prototype af vores startpakke, men blev 
desværre bremset af Corona. Nu er vi klar til at tage fat igen, og jeg håber, at jeg kan få lov til at føre 
arbejdet videre som udvalgsmedlem i Sports Acrobatik-udvalget. 
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Kandidat til: Formand for Udvalget for TeamGym

Navn: Kenneth Pingel

Alder: 55 år

Nuværende post: Konstitueret formand for UTG

Medlem af forening: GHG -Teamgym Herlev

Jeg opstiller til formandsposten, som en naturlig udvikling i forhold til at have siddet som næstfor-
mand i UTG, de sidste 4-5 år, samtidig med at jeg har omformet og struktureret vores Reglements- 
og Dommersektion i UTG. Den er nu klar til at blive overtaget af kompetente medlemmer af sekti-
onen, og i tråd med at vi står uden formand, har jeg virket som konstitueret formand siden foråret 
2020. Vi har brug for at UTG fortsætter den udvikling som vi medlemmerne i UTG i samarbejde har 
opbygget de sidste 5-6 år. Derfor opstiller jeg til posten for et rigtig godt udvalg med kompetente 
medlemmer, og med disse mennesker vil jeg gerne samarbejde, udvikle og drifte TeamGym i Dan-
mark.

Jeg	vil	gerne	bidrage	til	ovenstående,	indtil	vi	er	klar	til	at	finde	en	formand,	der	kan	og	vil,	være	en	
del af et helt fantastisk miljø.

CV 
Jeg har været en del af TeamGym-miljøet i mange år, og er velkendt ansigt i miljøet. Jeg har været 
med i UTG af to omgange og således siddet i udvalget i samlet 7-8 år. De seneste fem år har jeg om-
formet	og	struktureret,	implementeret	en	god	dommerkultur,	opdateret	vores	reglementer	af	flere	
omgange, samt været en del af den konkurrencestruktur, vi i dag kender i TeamGym.

Foreningsmæssigt, har jeg været en del af GHG -Teamgym Herlevs ledelse / bestyrelse de sidste 12 
år og er således dybt inde i maskinrummet, på foreningssiden! Mange danske mesterskaber og me-
daljer og deltagelse i internationale konkurrencer. Jeg er den dag i dag, medlem af GHG -Teamgym 
Herlevs bestyrelse.

Herudover arbejder jeg som Beredskabsleder på Science, Københavns Universitet, og har 2 døtre og 
et	barnebarn. 

FORMANDSKANDIDAT TIL UDVALGET 
FOR TEAMGYM (UTG)
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Kandidat til: Udvalget for TeamGym

Navn: Kim Mortensen

Alder: 48 år

Nuværende post: Medlem af UTG (valgt for ét år i 2019)

Medlem af forening: TGA

Min ansøgning er motiveret af et stort og næsten livslangt engagement og interesse for gymnastik/
Teamgym.

Jeg kan bidrage med min viden og erfaring til udvalgsarbejdet i UTG. Min viden og erfaring stammer 
fra:

• Mine egne erfaringer som gymnast fra det tidlige begynderhold til konkurrence på højt plan.
• Trænererfaring fra ”breddehold” til konkurrencehold i TeamGym gennem rigtig mange år.
• Jeg har været aktiv omkring stævneafvikling i de foreninger, jeg har været tilknyttet i en periode 

på omkring 25 år. Dette som ”menig”, frivillig hjælper og mangeårig stævneansvarlig i foreningen, 
hvor det har været stævner med få hundrede deltagere til det største med langt over 1000 delta-
gere.

• National dommererfaring gennem ca. 25 år heraf også international dommer de sidste 7 år.
• Nuværende	medlemskab	gennem	flere	år	af	Dommer-	og	reglementssektionen	under	UTG
• Medlem af UTG gennem knapt 2 år

For nuværende har jeg især præference for arbejdet ned i dommer- og reglementssektionen, men 
kan med min brede erfaring bidrage relevant ind i UTG indenfor rigtig mange emneområder.

KANDIDATER TIL UDVALGET 
FOR TEAMGYM (UTG)
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Kandidat til: Udvalget for TeamGym

Navn: Jeanette Jensen

Alder: 45 år

Nuværende post: Medlem af UTG

Medlem af forening: GymHelsinge

Jeg	har	været	en	del	af	Udvalget	for	TeamGym	(UTG)	de	seneste	fire	år.	Jeg	genopstiller,	fordi	jeg	
finder	mening	i	at	bringe	med	mine	kompetencer	i	spil	i	udvalget	til	gavn	for	foreningsgymnastikken	
i Danmark. 

Som økonomi ansvarlig i UTG vil jeg trække på min viden og erfaring fra mit arbejdsliv og mit frivilli-
ge virke som kasserer i GymHelsinge. Jeg har gennem de sidste 20 år varetaget opgaven som kasse-
rer GymHelsinge og kender derfor til de udfordringer og problematikker foreninger oplever i deres 
daglige drift. Jeg ser det som en væsentlig styrke at kunne tale samme sprog. Mit faglige fundament 
er min uddannelse som akademimerkonom, 16 års erhvervserfaring fra regnskabs- og fondsafdelin-
gen i ATP og fem år i PensionDanmarks regnskabsafdeling. I dag arbejder jeg i GymHelsinge og på 
DTU, Lyngby, hvor jeg begge steder har ansvaret for regnskabsudarbejdelse samt de administrative 
opgaver, der medfølger.

Foreningerne er GymDanmarks lokale fundament og samtidig en vigtig ressource for forbundets 
arbejdet med og udviklingen af gymnastikken på alle niveauer. I UTG vil jeg arbejde for at skabe 
bedre arbejdsbetingelser for foreningerne. Jeg vil bidrage til at nedbringe de barrierer, som økonomi 
og administrative opgaver kan udgøre, for at foreningerne melder sig på banen, når GymDanmark 
spørger foreningerne om råd, hjælp og vejledning. 

KANDIDATER TIL UDVALGET 
FOR TEAMGYM (UTG)
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KANDIDATER TIL UDVALGET 
FOR TEAMGYM (UTG)

Kandidat til: Udvalget for TeamGym

Navn: Tanja Venø Andersen

Alder: 42 år

Nuværende post: Medlem af UTG

Medlem af forening: Svendborg Gymnastikforening

Mit navn er Tanja og jeg bor i Svendborg med min mand og vores 2 børn. Jeg har siden jeg var barn 
dyrket gymnastik, og min hobby er blevet mit liv.

Min gymnastikkarriere har budt på rigtig mange år med konkurrencegymnastik, Rep-hold i Hamme-
rum, Holstebro og Odense, samt Ollerups elitehold. Jeg har været vidt omkring, men min kærlighed 
til TeamGym har dog vundet den største interesse.

Jeg startede med at undervise som ganske ung i vores lokalforening, og er aldrig stoppet igen. Jeg 
har desuden været både efterskolelærer, højskolelærer og er nu ansat i Svendborg Gymnastikfor-
ening på fuld tid. 

Jeg er uddannet kandidat i Human Fysiologi fra August Krogh. 

I min fritid underviser jeg i Svendborg Gymnastikforening og har vores TeamGym minipiger. Derud-
over har jeg siden 2012 været landstræner i TeamGym for juniorpigerne, seniordamer, juniormix er 
lige nu gang med at forberede de danske juniorpiger til det kommende EM i foråret 2021.

Jeg ønsker at fortsætte i TeamGym-udvalget, fordi jeg synes, jeg kan bidrage med en mangeårig vi-
den om sporten og dens udvikling. Jeg er ikke bange for at give min holdning til kende, og ønsker at 
udvikle TeamGym, så vi følger med samfundets udvikling, med den respekt for sporten, det kræver.
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Kandidat til: Udvalget for Trampolin & DMT

Navn: Daniel D. Vidstrup

Alder: 28 år

Nuværende post: Medlem af UTT

Medlem af forening: Københavns Trampolinklub

Jeg ønsker fortsat at bidrage til arbejdet, der foregår omkring talentudvikling for både trampolin og 
for de andre discipliner indenfor GymDanmark. Efter Landsholdschefens tiltræden har vi i udvalget 
fortalt, om hvordan vi indenfor UTR arbejder med talentudvikling. Det er min opfattelse, at vi som 
udvalg kan bidrage med erfaringer til den fælles viden om talentudvikling indenfor forbundet, men 
at vi også kan lære a,f hvordan det foregår i andre discipliner. Dette arbejde ønsker jeg fortsat at 
bidrage til.

KANDIDATER TIL UDVALGET FOR 
TRAMPOLIN & DMT (UTR)

Kandidat til: Udvalget for Trampolin & DMT

Navn: Peter Laurent

Alder: 53 år

Nuværende post: Medlem af UTT

Medlem af forening: Lundtofte Trampolinklub

Jeg genopstiller til Trampolinudvalget, da jeg ønsker at være med til at udvikle trampolinsporten 
både på bredde- og eliteniveau.

Jeg var så uheldig at være nyvalgt for et år, og så ramt Corona-nedlukningen, og da mine arbejdsom-
råder primært foregår til konkurrencer og større træningssamlinger, har jeg endnu ikke haft mulig-
hed for at sætte mit aftryk på udvalget.
Derfor modtager jeg genvalg.
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KANDIDATER TIL UDVALGET FOR 
TRAMPOLIN & DMT (UTR)

Kandidat til: Udvalget for Trampolin & DMT

Navn: Bo Zierau

Alder: 59 år

Nuværende post: Medlem af UTT

Medlem af forening: TGA20

Jeg har gennem en lang årrække været involveret i uddannelse af trampolininstruktører.

Med baggrund i dette, samt tidligere involvering i udvikling af GymDanmarks elite og med mange 
års erfaring som international dommer, har det været en fornøjelse gennem de sidste år at være en 
del af arbejdet med at udvikle trampolins konkurrencestruktur.

En del af arbejdet, som formand for konkurrencesektionen, består i at udvikle dommeruddannelsen, 
hvilket er en af de større opgaver der ligger, når vi (engang) får en ny OL-cyklus.

Jeg vil meget gerne fortsætte dette arbejde som repræsentant i trampolinudvalget.

Kandidat til: Udvalget for Rope Skipping

Navn: Bente Lindegaard Magnusson

Alder:

Nuværende post: Medlem af RSU

Medlem af forening: Roskilde Gymnastikforening

Kandidat til: Udvalget for Trampolin & DMT

Navn: Line Bangsgaard

Alder: 33 år

Nuværende post: Medlem af UTT

Medlem af forening: Greve Gymnastik og Trampolin

Jeg har været formand for breddesektionen i nogle år nu, og jeg synes stadig, det er superspæn-
dende, og jeg er slet ikke færdig med det arbejde, der ligger forude. Derfor genopstiller jeg som 
formand. 
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KANDIDATER TIL UDVALGET 
FOR TUMBLING (UTU)

Kandidat til: Udvalget for Tumbling

Navn: Malthe Hvid

Alder: 19 år

Nuværende post: Medlem af UTU

Medlem af forening: Randers gymnastiske Forening

Jeg har været så heldig at være en del af den proces, som gjorde at Tumbling udvalget blev til et 
selvstændigt udvalg for 2 år siden. Nu står vi med en ny struktur og nye opgaver, som gør, at vi kan 
bruge ekstra god tid på at fokusere vores kræfter på dem, som skal blive eliten, nu hvor eliten ligger 
hos Landsholdschefen og det vil jeg meget gerne have lov at fortsætte med.

Kandidat til: Udvalget for Tumbling

Navn: Anders Sørensen

Alder: 50 år

Nuværende post: Medlem af UTU (valgt for ét år i 2019)

Medlem af forening: Svendborg GF

Jeg gør en forskel for dem, som engagerer sig i Tumbling. Den dag jeg ikke føler for det, skal andre 
have min plads. 
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Kandidat til: Udvalget for Rope Skipping

Navn: Asta Pil Heltborg Nielsen

Alder: 24 år

Nuværende post: -

Medlem af forening: Gug Gymnastikforening

Kandidat til: Udvalget for Rope Skipping

Navn: Mia Mønster

Alder: 41 år

Nuværende post: Medlem af RSU

Medlem af forening: Lillerød Gymnastik

Da jeg startede til Rope Skipping for 13 år siden, kendte alle hinanden. Man vidste, hvem alle ud-
øverne på gulvet var, og hvor de kom fra. Sådan er det til dels stadig i dag – men der kommer nye 
ansigter til hele tiden, for Rope Skipping i Danmark har rykket sig meget den seneste årrække. Jeg vil 
gerne bidrage til, at den udvikling fortsætter.  Vi har nogle af de bedste udøvere i verden. Det kan vi 
blandt andet se på de medaljer, vi år efter år tager med hjem fra internationale mesterskaber. Vi har 
endda en regerende verdensmester. Og derfor bør grundlaget for at Rope Skipping i Danmark bliver 
stort og udbredt være på plads. Der er stadig lang vej, til det bliver sådan – men jeg vil forsøge at 
bidrage til det som medlem af RSU. Derudover vil jeg også være med til at sikre, at sjipperne har de 
bedste forudsætninger for at blive ved med at udvikle sig. Og det forventer jeg at kunne bidrage til, 
fordi jeg selv er aktiv udøver. 

Rope Skipping CV:
Udøver: 2007 - nu. Danmarksmester 2015, 2016, 2017. 
Træner: 2011 – nu.

Jeg ønsker at genopstille til Rope Skipping Udvalget og fortsætte arbejdet med udvikling af Rope 
Skipping i Danmark.

Jeg har været aktiv i Rope Skipping siden 1991, da jeg startede som udøver i Gug GF. Gennem årene 
har	jeg	været	forbi	flere	foreninger	i	Danmark,	men	fungerer	nu	som	fast	træner	for	konkurrence-
hold i Lillerød Gymnastik, som er et af de førende hold i Danmark og medaljevindere ved EM og VM.
Stort set siden Rope Skipping blev introduceret i GymDanmark med opstarten af en projektgruppe, 
har jeg været tilknyttet projektgruppen og senere udvalget. Siden 2005 har jeg været bestyrelses-
medlem i den Europæiske Rope Skipping Organisation (ERSO) og er i dag næstformand. Desuden er 
jeg medlem af regelkomiteen, mesterskabskomiteen samt sponsorkomiteen i det international for-
bund IJRU. Både nationalt og internationalt arbejder jeg primært med konkurrencer og reglementer, 
men	har	også	erfaring	med	bl.a.	udbredelse	af	sporten	i	både	klubregi	og	til	flere	lande.	

I RSU vil jeg primært arbejde på det internationale samarbejde, så Danmark får sat sit spor på ud-
viklingen. Samtidig vil jeg fortsætte arbejdet med udvikling af træneruddannelsen og tilpasning af 
konkurrencer i Danmark, så vi får en ansvarlig udvikling af Rope Skipping i Danmark samtidig med, 
at vi leverer på topniveau.

KANDIDATER TIL UDVALGET FOR  
ROPE SKIPPING (RSU)
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Kandidat til: Ordensudvalget

Navn: Erhard Franzen

Alder:

Nuværende post: Medlem af Ordensudvalget

Medlem af forening:

Kandidat til: Ordensudvalget

Navn: Hans Chr. Bjerg

Alder:

Nuværende post: Medlem af Ordensudvalget

Medlem af forening:

Kandidat til: Suppleant til Ordensudvalget

Navn: Benjamin Juul Johansen

Alder: 37 år

Nuværende post: Suppleant i Ordensudvalget

Medlem af forening: Gymnastikforeningen Køge Bugt

Kandidat til: Suppleant til Ordensudvalget

Navn: Bent Busk

Alder: 72 år

Nuværende post: Suppleant i Ordensudvalget

Medlem af forening: VGF89

KANDIDATER TIL  
ORDENSUDVALGET
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BESTYRELSEN
Anders Jacobsen, Bestyrelsesformand
Lene Christiansen, Næstformand
Erik Juhl Mogensen, Bestyrelsesmedlem
Jens Hornemann, Bestyrelsesmedlem
Morten Rasmussen, Bestyrelsesmedlem
Torben Kjeldsen, Bestyrelsesmedlem

Ledelse
Anders Jacobsen, Bestyrelsesformand
Ditte Okholm-Naut, Direktør
Lene Christiansen, Næstformand

UDVALG
Udvalget for Idrætsgymnastik
Jakob Maagaard, Formand
Andreas-Peter Bøgebo, Medlem
Ann Krogsgaard, Næstformand
Helle Buus, Medlem
Holger Himmelstrup, Medlem
Jørgen Beck Bang, Medlem
Lotte Borgbjerg Unnerholm, Medlem
Ralf Petersen, Medlem
Trine Gilberg, Medlem

Rope Skipping Udvalget
Ulla Christensen, Formand
Bente Lindegaard Magnusson, Medlem
Cecilia Hauge Præstholm, Medlem
Mia Mønster, Medlem
Nanna Reidun Christiansen, Medlem
Regitze Schultz, Medlem
Sofie	Slettebo,	Medlem

Udvalget for Rytmisk Gymnastik
Lotte Kok, Formand
Anette Hjermitslev, Medlem
Anna Hillestrøm, Medlem
Beth M. Thygesen, Næstformand
Camilla Kruse, Medlem
Hanne Enevoldsen, Medlem
Helle Jensen, Medlem
Inger K. Nielsen, Medlem
Tine Hovdreng Bull, Medlem

Sports Akrobatik Udvalget
Poul H. Olsen, Formand
Anders Kristensen, Medlem
Daniel Pedersen, Medlem
Finn Hollænder, Medlem
Kamine Jacobsen, Medlem
Karina Møldrup Therkelsen, Medlem
Maja Tonsberg, Medlem
Natascha Schak Linnemand, Medlem
Pia Therkelsen, Medlem

Udvalget for TeamGym
Kenneth Pingel, Konstitueret Formand
Anders Thorup Prendergast, Medlem
Jeanette Jensen, Medlem
Kim Mortensen, Medlem
Mette Baunsgaard, Medlem
Michael Brøgger Andersen, Medlem
Tanja Venø Andersen, Medlem

Udvalget for Tumbling
Hanne Lindholmer, Formand
Anders Sørensen, Medlem
Jakob Rasmussen, Medlem
Janneke Lanng, Medlem
Malthe Hvid Nielsen, Medlem
Sune Straarup Jensen, Medlem
Søren Juul Sømod, Næstformand
Thomas Juul Hansen, Medlem

Udvalget for Trampolin & DMT
Trine Frederiksen, Formand
Allan Laursen, Medlem
Anna Kronborg Haar, DMT
Betina Nørskov, Medlem
Bo Zierau, Medlem
Daniel Vidstrup, Næstformand
Line Bangsgaard, Medlem
Marianne Knudsgaard, Medlem
Peter Laurent, Medlem
Svitlana Pedersen, Medlem

Gymnastik for Alle
Søren K. Nielsen, Formand
Lene M. Sørensen, Medlem
Lykke Moesgaard, Medlem
Mette Find Andersen, Medlem
Ulrik Halberg, Medlem

Ordensudvalget
Jens Steensgaard, Formand
Benjamin Juul Johansen, Suppleant
Hans Chr. Bjerg, Medlem
Kristine Wagner, Næstformand
Erhard Franzen, Medlem
Peter Lund, Medlem
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