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1. Valg af dirigent
Bestyrelsen havde besluttet ikke at have en dirigent

Morten bød velkommen, og fortalte at Jakob Maagaard blev valgt til formand på
GymDanmarks Repræsentantskabs møde og at Ann Krogsgaard bliver ny
næstformand. Øvrige udvalgs medlemmer er:
Ralf Petersen, Dorthe Wiedenbein, Trine Gilberg, Helle Dahlslund Buus, Louise
Brandenborg Jensen, Andreas-Peter Bøgebo og Lotte Borgbjerg Unnerholm.
Vores møde bliver i en lidt løsere form end tidligere da alle formelle valghandlinger
er overstået.
2. Beretning
Morten fortalte om sin beretning, hvilke møder der havde været afholdt, samt
orientering om de arbejdsgrupper der har været i arbejdstøjet det seneste år,
herefter gav Morten ordet til arbejdsgrupperne.
Startpakker - Jakob Maagaard fortalte om arbejdet med startpakker, som Jakob
ser mange muligheder i startpakke projektet.
Konkurrence setup. Morten talte om forslag til hvordan vi kan få konkurrencerne
til at blive mere publikumsvenlige. Dette arbejde fortsætter.
Der er et ønske om aktivkontrakter for at skabe en bedre forventningsafstemning
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mellem gymnaster og GymDanmark. Dette arbejde pågår. Man vil rigtig gerne
inddrage gymnasterne endnu mere, og samtidig skabe gode rollemodeller.
Kommunikation - Morten berettede om forskellige tiltag som skal være med til at
skabe bedre kommunikation. Kommunikation fra gymnast til UIG, gennem
klubber, trænere – alle interessenter.
Økonomi - Morten fortalte at vi ofte ender med at tale om hvor mange penge der
er til henholdsvis KIG, MIG, Bredde, Elite. I år har vi prøvet at inddele det i puljer på
tværs – en ny måde at gribe det an på.
Regions sektion – Jakob. Velbesøgte møder, Jakob var med både øst og vest. Vi er
kommet langt med kalenderen. God feedback. Tak for samarbejdet.
Kalender og arr. Sektion – Jakob. Vi er nået langt. P.t. kun 2 udestående en KIG
fælles træning i ØST og en U14 Cup finale og DM U16 6 eller 7 april.
Uddannelse – Louise. Et 1-2 træner (hjælpetræner) – det fungere godt.
Gymtræner 1 basis har der været 7 IG’er med
Dommeruddannelse KIG – Nyt reglement i trin og et COP dommer kursus.
Jakob, Et trin-dommer kursus med succes, og der kommer nu til at blive afholdt
lokale dommerkurser.
KES – Ann. Vi arbejder med Talent udvikling, og skal have fundet et nyt navn i
stedet for DtT. Som noget nyt i år har vi afholdt åbne fællestræninger, hvor ikke
udtagende gymnaster kan få lov at være med til samlinger.
MES - Ralf: Ud over det som kan læsses i beretningen har MIG drenge været til VM i
Doha, hvor de gjorde det fint.
3. Regnskab
Regnskab - Ralf fortalte at økonomi rapporter arbejder med nettobeløb. Mens det
regnskab som vi ser er Indtægter og udgifter hver for sig. Herefter gennemgik Ralf
nogle af de vigtige punkter.
4. Strategi
Morten fortalte om tanker om ny landsholdstræner struktur, med en fælles
koordinerende leder og en teknisk landstræner for hver disciplin. Dette er ikke
færdigarbejdet, men der arbejdes videre med projektet.
Joao – aktiv repræsentant. Har leget med tanker om udvikling af konkurrencer, vi
kan lære en masse af udlandet hvor der er mange anderledes konkurrencer. Joâo
foreslog at vi laver en arbejdsgruppe som kan arbejde med dette.
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Regionsektion - Jakob. Regionsmøder er en fantastisk mulighed for at involvere
foreningerne. Sørg for at det er de rigtige personer I sender afsted.
Kalender - Jakob fortalte om processen med at lave kalenderen.
Uddannelse – Louise. I 2019 er planen at der afholdes 2 stk. 1-2Træner. KIG COP
kursus, Gymtræner 1 basis og disciplin. Lokale dommer kurser.
Spørgsmål fra sale: Hvor skal erfarne trænere starte? – Louise fortalte at man kan
få lov at starte på Gymtræner 2 hvis man har relevante forudsætninger.
Spørgsmål fra salen: Kan hente udenlandske ”eksperter” hjem til kurser i DK. Der
blev svaret at det er noget man arbejder med.
Lokale dommerkurser for KIG og MIG, Gennemgået til regions møder. Louise
fortalte kort om mulighederne. Spørgsmål kan stille ved MIG/KIG møder.
KES – Ann. Fortsætter ”DtT” og fællestræninger. Trænerløft – hvordan får vi mest
mulig ud af pengene.
Nyt Talentudviklingssamarbejde, som træder i stedet for ATK.
Spørgsmål fra salen omkring hvad der skal ske omkring ATK certificering ? Morgen
undersøger.
NOTE: ATK fortsætter i Taludvikling, og ATK klubber bliver kontaktet direkte af
GymDanmark.
MES - Jakob fortalte kort om de nye tiltag omkring U14 og U18 landshold.
Sociale medier, Morten efterlyser personer som kan være med til at få flere ting
delt på de sociale medier. Hvis der kandidater som har interesse skal man kontakte
Anette på kontoret.
UIG opfordre til at man ikke bruger sociale medier til at diskutere …………. Men vil
gerne have at man i stedet skriver til UIG.
5. Budget
Ralf gennemgik budgettet.
Forskellige emner blev diskuteret
6. Indkomne forslag – INGEN
7. Evt.
Nico: Gymscore, et ønske om at man kan se gennemsnit på hest spring – Ønske
om at Kvindelig landstræner kommer mere omkring, specielt i det jyske.
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Holger: Gymscore, ønske om en læse venlig udskrift.
Henrik: Hvorfor snakker vi slet ikke om VM 2021. Hvad er planerne, hvor langt er
vi? Og hvad med gymnaster som går med drømme og ambitioner, hvor dan
tænker vi det?
Svar fra Ralf: Første step er at få lagt budget hvor der er sat penge af
til en satsning
Svar fra Jakob: Vi er i opstarts fasen, første tiltag er klynge
samarbejder
Joao: Aktive vil gerne høre om planer for gymnaster.
Nico: Facebook Hold DM diskussion

Jakob og Morten takkede for et godt møde – Der blev uddelt gaver til afgående medlemmer
fra UIG.
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