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REGIONSMØDE 2020

Mødedato:
Mødenavn:
Sted:
Til stede Vest:

Til stede Øst:

Referent:

Vest 19.09.2020 kl. 13-16
Øst 20.09.2020 kl. 13-16
Regionsmøde
Vest – VGF, Viborg og Øst – Idrættens Hus, Brøndby
Bent B. og Bent U fra AIG
Katja fra GA Skive
Charlotte fra VIK
Niko, Dariusz, Frank fra VGF
Jørgen, Jakob, Ann (og Lotte via Skype) fra UIG
Caroline, Susan, Henrik fra KG66
Peter fra Gefion
Morten fra Greve
Anders, Søs fra Helsingør
Jørgen, Ralf, Jakob, Ann, Lotte fra UIG
Vest – Ann, Øst - Lotte

UIG 2021
Ralf og Jørgen er ikke på valg og fortsætter i udvalget.
Jakob, Ann og Lotte er på valg – genopstiller.
Medlemmer der har meldt deres afgang: Holger Himmelstrup, Andreas Peter Bøgebo,
Trine Gilberg og Helle Buus.
Vi søger kandidater til 4 ledige pladser i UIG.
Mødeaktivitet: Ca. 2 fysiske mødeweekender om året samt månedlige møder via
Skype.
FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER
Beskrivelse af GymDanmarks forslag til vedtægtsændring for ny organisering af
frivillige. UIG har sammen med andre udvalg indsendt fælles høringssvar. Der er
enighed om at forslaget bør uddybes af GymDanmark. Det er vigtigt at foreningerne
aktivt engagerer sig i emnet inden afstemningen ved Repræsentantskabsmødet.
Opdatering
Bestyrelsen afholdt 5/10 2020 dialogmøde med de folkevalgte omkring
vedtægtsændringerne. Vi har efterfølgende fået følgende tilbagemelding fra bestyrelsen:
”Tilføjelse til vedtægterne
På baggrund af dialog og høringssvar er det blevet tydeligt, at det er vigtigt, at GymDanmarks
discipliner skal fremgå af vedtægterne. Det har ikke været intentionen at skabe usikkerhed om
disciplinernes rolle, så vi imødekommer bekymringen ved at tilføje til vedtægtsforslaget, at;
bestyrelsen som minimum skal nedsætte disciplinkomiteer inden for Idrætsgymnastik, Rytmisk
Gymnastik, Sports Acrobatik, Rope Skipping, TeamGym, Trampolin og Tumbling.
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Der har været dialog med GFA-udvalget om, at de overgår til at blive en arbejdsgruppe i den nye
organisering, og derfor fremgår de ikke som en disciplinkomité i det nye vedtægtsforslag.
Dialogmøde med medlemsforeningerne
Bestyrelsen ønsker at være i dialog med medlemsforeningerne om forslagene, og derfor inviteres
alle GymDanmarks medlemsforeninger til digitalt Temamøde den 5. november, hvor forslagene vil
blive drøftet og uddybet. Vær opmærksom på, at dette digitale møde erstatter det Temamøde, der
sædvanligvis afholdes på dagen inden Årsmødet. Læs mere om dette i denne nyhed: GymDanmark
holder Corona-sikkert årsmøde via dette link: https://gymdanmark.dk/2020/10/08/gymdanmarkholder-corona-sikkert-aarsmoede/ ”
På baggrund af ovenstående
vedtægtsændringer.

har

UIG

valgt

at

støtte
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KALENDER 2020 OG 2021
2020 kalenderen er blevet justeret i løbet af sommeren, og efteråret er planlagt så
hvert niveau/alder har mulighed for at deltage i mindst en konkurrence. Covid-19
regler følges ved samtlige konkurrencer og det er op til den enkelte forening at
vurdere, om det kan lade sig gøre senest 2 uger før konkurrencen. Regler for
forsamlinger er særskilte for gulv og tilskuere, så længe der er afstand og alle
forholdsregler følges.
2021 Introduktion til kalendergruppens årshjul og 2021 kalenderen. 24 oktober er
deadline for at melde sig som vært for konkurrencer uden lokation. Findes en vært
ikke, bliver konkurrencen aflyst.
VGF meddeler at ReM Vest Trin 4-6 og ReM Vest U9-U15 ikke kan afholdes samlet i
VGF som tidligere år.
Forslag: Foreninger kan evt. melde ind sammen, hvor det giver mening (f.eks. lørdag
en forening og søndag en anden forening).
ORIENTERING FRA SEKTIONERNE
Idrætsgymnastik for alle – Pilotprojekt afholdt 22/9 2020 på VGF med Bjergsnæs
Efterskole for at udbrede idrætsgymnastikken. Ambitionen er at introducere lignede
koncept på folkeskoler og nye foreninger med en IG startpakke.
GymScore – Opdateret udgave introduceres og testes i efteråret, således dommerne
selv kan indtaste karakterer direkte på GymScore!
Ligeledes introduceres et link på GymScore, der gør det muligt for gymnasten selv at
printe diplom. Der vil således ikke længere blive uddelt diplom med konkurrencer.

2

REFERAT

REGIONSMØDE 2020

Konkurrence manual bliver opdateret til 2021. Foreninger opfordres til at
gennemlæse på GymDanmarks hjemmeside (Disciplin/idrætsgymnastik/værtsforening) og give input inden udgangen af oktober.
MIG Reglementsgruppe arbejder med opdatering af Trin reglementet.
KIG Reglementsgruppe introducerer i 2021 Dansk Modificeret CoP (DMC), som fra
årsskiftet erstatter Trin 7-9. Reglementet kan findes på GymDanmarks hjemmeside.
Uddybende beskrivelse vil kunne findes i KIG Håndbogen for 2021 (som vil være at
finde på GymDanmarks hjemmeside i starten af året).
FREMTIDEN
Kommunikation fra UIG til foreningerne foregår via kontoret (GymDanmark), der kan
kontaktes på sport@gymdanmark.dk
Der vises interesse for et forum, hvor alle evt. mødes en gang om året. Et sådant
møde kunne evt. erstatte et regionsmøde. Kunne opdeles i grupper (trænere,
bestyrelse osv.).
Ønske om større konkurrencer samt oplevelser (træning i udland osv.) – for at holde
motivationen høj hos gymnasterne – både ældre, yngre, elite og begynder.
Det giver god energi med blandede MIG/KIG konkurrencer.
REPRÆSENTANTSKABSWEEKEND
Temamøde 13. november - AFLYST
Årsmøde og Aktivitetsmøde 14. november
Onboarding for folkevalgte 15. november – AFLYST
EVENTUELT & SPØRGSMÅL
Forslag: Der blev i Vest stillet et forslag om at 25% af deltagergebyret går til den
afholdende forening. Udvalget undersøger sagen, men umiddelbart ser det ikke ud til
at være muligt i forhold til budgetbevillingerne. Det er ikke sandsynligt at bestyrelsen
vil tillade en sådan direkte økonomisk støtte til afholdende foreninger.
Regionalt samarbejde – der opfordres til at man øger samarbejdet regionalt
(gymnaster, trænere, socialt mm.)
Forslag: Disciplinfinale i flere aldersgrupper indenfor MIG.
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