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Årsmøde 2016

Mødedato:

30. oktober 2016

Mødenavn:

Aktivitetsmøde

Sted:

Idrættens Hus, Brøndby

Referat:

Betina Juul Nielsen

Torben Brix bød de 35 fremmødte (29 stemmer) velkommen til årsmødet.
1)

2)

Valg af dirigent
Jørgen Beck-Bang blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at årsmødet var lovligt varslet og beslutningsdygtigt.
UIG's beretning for 2015/16
Formanden fremlagde sin mundtlige beretning og kom bl.a. ind på:
- Lørdagens repræsentantskabsmøde hvor:
o
Ny formand for UIG blev valgt: Morten Rasmussen
o
Ny formand for GymDanmark: Anders Jacobsen og ny næstformand: Lene Christiansen
o
Idrætsgymnastikpokalen blev uddelt til Holger Himmelstrup, Greve
Torben Brix kiggede tilbage på året, der var gået og sin tid som formand for UIG og fremhævede:
o
De mange engagerede folk i udvalg og miljøet generelt
o
Den øgede eksponering af idrætsgymnastik i TV
o
Økonomien fremover er strammet gevaldigt til
Formandens beretning blev taget til efterretning.

3)

UIG's regnskab for 2015
Ralf Petersen fremlagde udvalgets økonomi, som følger:
Realiseret

Budget

Realiseret

Budget

Budget

2015

2015

1/1-31/8 2016

2016

2017

Udvalget for Idrætsgymnastik
Kursusindtægter

20.000

30.000

Indtægter i alt

20.000

30.000

Møder og administration

-46.000

-48.580

Kurser

-40.000

-30.000

Ændret budgettal, jfr. best. beslutning

33.457

Øvrige
Udgifter i alt

-79.340

-13.299

-6.600
-85.940

-13.299

-29.000

0

-81.543

-78.580
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Resultat, Udvalget for Idrætsgymnastik

-85.940

-111.000

-13.299

-61.543

-48.580

3.000

25.000

90.000

208.000

180.845

Mandlig idrætsgymnastik
Startgebyrer

68.615

35.600

Kursusindtægter
Arrangementsindtægter

28.230

9.061

Øvrige

10.994

0

Indtægter i alt

107.839

47.661

233.000

270.845

Mesterskaber og konkurrencer i DK

-109.982

-44.110

-198.000

-131.510

-45.000

-45.000

-90.144

-65.164

Fællestræninger/lejre og lignende
Internationale dommerkurser
Kurser

-35.000
-19.000

Møder og administration

-16.530

Øvrige

-25.060

Udgifter i alt
Resultat, Mandlig idrætsgymnastik

-1.300

-241.716
-133.877

-97.000

-78.000

-1.000

-1.000

-10.000

-6.000

-110.574

-308.000

-261.510

-62.914

-75.000

9.335

Kvindelig Idrætsgymnastik
Startgebyrer

99.910

78.765

Kursusindtægter

72.000

15.800

40.000

120.000

Arrangementsindtægter

70.330

57.365

227.270

251.095

6.000

12.000

0

0

Indtægter i alt

248.240

163.930

267.270

371.095

Mesterskaber og konkurrencer i DK

-131.807

-61.237

-188.270

-167.750

Egne kurser

-75.470

-21.096

-40.000

-115.000

Internationale dommerkurser

-28.052

-40.133

Øvrige

Fællestræninger/lejre og lignende
Møder og administration
Øvrige
Udgifter i alt
Resultat, Kvindelig Idrætsgymnastik

Resultat Idrætsgymnastik I alt

-32.000
-44.000

-44.000

-567

-1.000

-1.000

-1.523

-10.000

-6.000

-122.466

-315.270

-333.750

-237.419
10.821

-88.000

41.464

-48.000

37.345

-208.996

-296.000

-34.748

-184.543

-1.900

Helle Buus, Gefion: spurgte ind til ikke-budgetterede dommerudgifter.
Ralf Petersen, UIG: udvalget har vurderet at det var økonomisk forsvarligt at deltage med dommere i int. mesterskaber
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Torben Brix, UIG: forklarede at udvalget træffer beslutninger inden for budgetrammerne.
Ann Krogsgaard, UIG: bakkede Torben op
Ralf Petersen, UIG: dommerudgiften til internationale konkurrencer og kurser vil fra 2017 blive bogført på henholdsvis KES og MES. Der arbejdes på
en pragmatisk løsning i 2017.
Thomas Midtbøll, KG66: efterlyser flere dommerkurser.
Susanne Larsen, Nakskov: husk at der er forskel på 2015 og 2016.
Karen Marie, Svendborg GF: i 2016 har man afventet OL.
4)

UIG's budget og status for 2016
Budget 2016 er kraftigt reduceret i forhold til tidligere, idet der kun er bevilget 184.543 kr. til udvalgets aktiviteter - omkring 111.500 kr. mindre end
i 2015.
Status på UIG’s budget 2016 pt. er at man forventer at ramme budgettet.
Søs Hougaard, Helsingør GF: har fuld tillid til UIGs forvaltning af udvalgets økonomi.
Helle Buus, Gefion: hvilke arrangementsindtægter man forventer at få omkring 200.000 kr. ind på i 2016?
Udvalget kunne ikke nævne de konkrete arrangementer.
Dirigenten opfodrede udvalget til at have detaljeret budget inkl. status klar til årsmøder.
Torben Brix, UIG: forsikrede at udvalget får indhentet et overblik.
Holger Himmelstrup, Greve: lad os give UIG en chance for at komme tilbage med oplysningerne.
Helle Buus, Gefion: føler at det er utrygt, at UIG ikke kan svare.
Thomas Midtbøll, KG66: undrer sig over uklarheden, da der må jo være nogen, der har godkendt budget 2016.
Martin Hilker, Hermes: giver Thomas ret.
Dirigenten opfodrede udvalget til at have detaljeret budget inkl. status klar til årsmøder.

5)

UIG's budget for 2017
UIG’s samlede budget for 2017 er forhandlet på plads med et samlet beløb på 48.500 kr.
MIG udviser et samlet resultat på godt 9.000 kr. i overskud.
KIG udviser et samlet resultat på godt 37.000 kr. i overskud.
To store udgiftsposter ligger ikke mere i UIG; nemlig dommerudgiften til internationale konkurrencer og kurser vil fra 2017 blive bogført på
henholdsvis KES og MES.
Der var en række spørgsmål og kommentarer til – positive som negative – til budget 2017. Herunder oversigt over hvor man forventer at
indtægterne kommer fra og en specifikation over slev budgetterne.
Dirigenten indskærpede at udvalget fremover er bedre forberedt vedr. økonomi og sikrer sig, at diverse specifikationer er tilstede.
Økonomichef Hanne Hede ankom på mødet.
Dirigenten bad økonomichef Hanne Hede om at gennemgå regnskab 2016.
Økonomichef Hanne Hede gennemgik regnskab 2016 til dato.
Hanne Hede oplyste, at der ikke skal stemmes om budget 2017 på aktivitetsmødet, da det blev vedtaget på gårsdagens repræsentantskabsmøde.
Forsamlingen erklærede sig enige heri.
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6)

Orientering om elitesektionernes økonomi for 2016
Budgettet i 2016 er for:
MES: 454.000 (EU) + 229.000 (2020) = 683.000 kr.
KES: 148.000 (EU) + ca. 197.000 (2020) = ca. 345.000 kr.
Status på KES budget 2016 pt. er små 300.000 kr. tilbage
Der forventes udgifter på ca. 160.000 kr. hos MIG resten af 2016.
Status på KES budget 2016 pt. er små 70.000 kr. tilbage.
Man forventer at få brug for alle pengene.

7)

Orientering om elitesektionernes budget for 2017
Budgettet for 2017 forventes at se således ud:
MES = 460.000 kr. (EU) + 170.000 kr. (2020) = 630.000 kr.
KES = 268.000 kr. (EU) + 152.000 kr. (2020) = 420.000 kr.
Man er i dialog med forbundet om at få støtte til dommeruddannelser.
Torben Brix, UIG: der er midler i Talent 2020 projektet, som kan bruges i 2017.
Helle Buus, Gefion: vil gerne se referater fra Talent 2020 styregruppemøderne.

8)

Perspektiver for UIG's fremtidige økonomi
Fremover vil GymDanmark modtage støtte fra DIF via strategiske aftaler. Det betyder en ny måde at arbejde og budgettere på. Det træder i kraft i
2018.
Torben Brix, UIG: det bliver fremtidige perspektiver, der bliver afgørende for de økonomiske tildelinger og ikke opnåede placeringer og gennemførte
mesterskaber mv. Det bliver GymDanmark, der laver aftalen med DIF.

9)

Terminsplan for 2017
Louise Brandenborg fremlagde den fælles kalender for 2017:

Regionale mesterskaber i øst trin 4-6 (KIG) & regionsmesterskab i trin (MIG) 11.-12. marts i Greve

Individuelt DM (KIG: youth, junior, senior) & MIG U16, U18, seniors, masters 1.-2. april i Kastrup

Hold DM finale 18. november i Aarhus
Dorthe Weidenbein, UIG bidrog med yderligere information om diverse dommerkurser.
Louise Brandenborg fremlagde KIG kalender for 2017.
Der var forskellige kommentarer om bl.a.:
- tidsmæssig placering af reg. KIG mesterskab trin 1-3. Man forsøger i udvalget at imødegå ønsket om at flytte denne konkurrence til senere på året.
- dommer nursing
- nationale mesterskaber 28. oktober 2017 skal flyttes pga. rep.møde
- boblernes sommerlejr
- forkortelse af nationale mesterskaber og regionale mesterskaber
- geografisk placering af diverse mesterskaber (meldes ud efter15. november)
Jakob Maagaard fremlagde MIG kalenderen for 2017.
Jakob takkede MIG klubberne for deres velvilje til at lægge hus til diverse mesterskaber.
Jakob præciserede at ’masters’ vil blive bedømt efter 3. divisionsreglementet.
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Der bliver arbejdet på en fælles MIG og KIG koordineret kalender, der kommer på plads lidt tidligere end nu.
Der var forskellige kommentarer bl.a.:
- hvornår hvilke levels skal på til diverse mesterskaber afhængig af hvor mange tilmeldte der er
- hvornår, der uddeles medaljer ved diverse mesterskaber
- godt med planlægning i god tid
- ønske om at landstrænere ikke pludselig ’vælter kalenderen’
- KIG og MIG mesterskaber på samme tid skaber udfordringer
10)

Indkomne forslag
Intet.

11)

Valg iht. vedtægterne
Udvalget anbefaler, at de hidtidige medlemmer genvælges, og at der vælges et nyt medlem for 2 år på den ledige plads efter Christina.
a) Næstformand
b) Regionsansvarlig
c) Øvrige medlemmer

Ralf Petersen (Ikke på valg)
Jakob Maagaard (ikke påvalg)
Louise Brandenborg (genvalgt)
Ann Krogsgaard (genvalgt)
Jakob Maagaard (genvalgt)
Christina Røddik Hansen (ikke villig til genvalg)
Ikke på valg:
Dorthe Wiedenbein
Andreas Peter Bøgebo
Agnete Madsen

Dorthe Gaarsdal valgt ind for 2 år.
12)

Eventuelt
Louise Brandenborg præsenterede træneruddannelseskurserne.
Der blev suppleret konkrete beretninger om de forskellige afholdte kurser.
Der var forskellige kommentarer vedr. dommere bl.a.:
- Det kan blive dyrt da alle dommere igen skal på dommerkurser.
- dommerkursus er kun relevant, hvis code of point, trinsystemet mv. ændres – eller kan en test klare det
- udvalget gør det for at sikre ordentlig bedømmelseskvalitet.
- placering af dommerkurserne i januar og juni er problematisk for de unge dommere, der er studerende.
- pt. ingen krav til dommere om at de dommere skal dømme et vist antal konkurrencer
- flere foreninger tilbød at lægge lokaler til dommerkurser, så prisen holdes nede
- ide om at indføre en dommer-logbog
- bøder for ikke at stille med dommere
- ønske om at vide hvilke opgaver dommerne skal løse til diverse konkurrencer, så man kan sende de rette folk afsted
- ønske om konsensus blandt klubber vedr. klubbernes honorering af dommere, når de er ude at dømme
- opfordring til at følge reglerne fra SKAT
- opfordring til samkørsel til konkurrencer
Der var kommentarer omkring booking af billetter til udenlandske konkurrencer bl.a.:
- ønske om at billigste løsning opnås.
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- forbundets aftale med Holstebro rejser, der skal overholdes
Der var kommentarer omkring træneruddannelse og et ønske om at kunne gå hele vejen til højeste niveau, hvilket er planen fra udvalgets side.
Henrik Bertelsen annoncerede, at hans forening Nou har fået lov til at lave et sideevent til DM hold finalen i Greve den 19. november. Tilmelding hos
Nou.
Der var kommentarer omkring deltagerbetaling bl.a.:
- ved SM
- den 6. gymnast blive forholdsvis dyrere. Udvalget er opmærksom på dette og vil se på det.
Ralf Petersen, UIG fremhævede de flotte resultater ved det netop overståede NECh.
Karen Marie Holst gav en kort status på ATK og opfordrede alle til at bakke op om den gode udvikling.
Torben Brix ønskede Morten Rasmussen og Dorthe Gaardsdal velkommen i udvalget og takkede Christina Røddik Hansen for hendes indsats i
udvalget.
Ralf Petersen takkede Torben Brix for hans indsats i udvalget.
Der blev udtrykt ønske om en indsats omkring efterskoler og fastholdelse af teenagere. Ideen mødte opbakning i forsamlingen.
Dirigenten afsluttede mødet og gav ordet til Torben Brix, der opfordrede til at holde en god tone og respektere at udvalget er frivillige flok. Torben
takkede dirigenten og alle de fremmødte.

_______________________________________________
Jørgen Beck-Bang
Dirigent
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