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Mødedato: 12.10.2020, kl. 20:15-22:00 

Mødenavn: UIG møde 

Sted:  Skype 

Til stede: Ralf Petersen, Ann Krogsgaard, Holger Himmelstrup Lotte Unnerholm, og 

Jakob Maagaard 

Referat:  Jakob Maagaard 

Orientering 

Jakob orienterede omkring regionsmøder. De fleste idrætsgymnastik klubber var repræ-

senteret, og møderne blev afholdt i en god og positiv tone. Referatet bliver indenfor 

nærmeste fremtid sendt frem til UIG af Ann og derefter lagt på GymDanmarks 

hjemmeside. 

Lotte, Ann, Jørgen og Jakob deltog i et dialogmøde med medlemmer fra de andre 

underudvalg og hovedbestyrelsen over ”teams”. Her blev det fremsendte vedtægtsforslag 

debatteret, og underudvalgene havde mulighed for at stille spørgsmål til processen og til 

det fremsendte. Hovedbestyrelsen tog alle kommentarerne til efterretning, og de har 

derefter fremsendt en mail, som opsamling på mødet. Her blev det slået fast, at der i 

vedtægterne vil blive noteret, at der skal nedsættes en disciplin komité i de forskellige 

discipliner i GymDanmark. Derved bliver udvalgene ikke en ”tilfældig” gruppe af frivillige, 

som hovedbestyrelsen kan opløse uden at spørge repræsentantskabet.   

UIG har derfor på baggrund af ovenstående ændring, valgt at støtte op omkring den nye 

udvalgsstruktur og de nye ”opdaterede” vedtægtsændringer. 

Jakob informerede om den forstående repræsentantskabsweekend, som desværre kun 

bliver afholdt over en dag. Derudover skal der kun fremsendes én formandsberetning, og 

den vil blive udarbejdet i samarbejde med kontoret. 

Jakob undersøger, hvilke krav der stilles til selve afholdelsen af aktivitetsmøder, og om UIG 

kan få lov til at ”gentænke” mødet. Udvalget vil gerne i højre grad tænke foreninger ind i 

mødet, så de får mere ud af det.  

Uddannelse 

Der har været afholdt et større trænerkursus i Greve af GymDanmark, hvor det har været 

muligt at bliver undervist i idrætsgymnastik. Umiddelbart var der ingen fra udvalget, der 

havde hørt, om det havde været en succes, og derfor tager Jakob kontakt til Pil for at 

undersøge sagen nærmere. 

Konkurrence/Kalender 

Jørgen, Lotte og Dorthe havde ikke afholdt et møde i sektionen efter regionsmøderne, så 

der var ikke så meget nyt. Corona er dog stadigvæk en udfordring, og udvalget er i 
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løbende dialog med klubberne for at få flest konkurrencer gennemført indenfor de 

givende regler. 

 

Det forventes, at MIG DM U9-U15 bliver gennemført i Greve, hvis reglerne ikke bliver mere 

restriktive. Til gengæld kan det blive nødvendigt at aflyse MIG DM individuelt for U17 og 

junior i Aarhus. En endelig beslutning vil blive truffet minimum 2 uger før konkurrencen.  

 

UIG besluttede, på baggrund af indstilling fra KIGs reglementsgruppe, at der ved KIG 

Nationale konkurrence for 7-9 både skal afholdes et hold- og en individuel konkurrence. 

Lotte vil tage fat i kontoret og få dem til at oprette konkurrence i kalenderen, og få 

information ud til klubberne. 

 

Kommunikation 

Trine er ikke udgangspunkt interesseret i at forsætte arbejdet med UIGs sociale medier. 

Derfor skal der findes en afløser. 

Jakob vil tage dette med til aktivitetsmødet, og få skabt en dialog med foreninger om 

deres behov og ønsker om aktiviteter på sociale medier. 

 

Jakob vil også sikre en god overdragelse af instagram og facebook profilerne fra Trine til 

den nye ansvarlige, når denne findes. 

 

Økonomi 

Ann orienterede om, at der pr. 14.09.2020 var et overskud på 9.900 kr. i UIG-budget. Der 

var dog nogle ekstra udgifter i forbindelse med efterskoler, som ikke var kommet med. 

 

Alt i alt er det dog et meget positivt ”delresultat” i det UIG havde budgetteret med et 

underskud på 140.000 kr. for året. Dette forventes, at blive noget lavere. 

 

Idrætsgymnastik for alle 

Ann og Lotte orienterede om efterskolekonceptet, der er blevet afholdt i VGF. De var 

begge to enige om, at det havde været en stor succes, og at efterskoleelever havde haft en 

rigtig god dag i hallen. 

 

Derefter blev den videre fremtid for konceptet diskuteret. Selve dagen kostede ca. 16.000 

kr. at gennemføre, og der var 160 elever der deltog. En egenbetaling af efterskolen, samt 

et mindre tilskud fra GymDanmark kunne være en mulighed. Derudover kan udgifterne 

eventuelt også reduceres. 

 

Der mangler dog stadigvæk en endelige tilbagemelding fra efterskolen, og Ann forsøger at 

skaffe den, så udvalget har noget at gå videre med. 
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Reglementsgrupper 

Ralf havde ikke noget nyt at berette fra MIGs reglementsgruppe. De mangler stadigvæk at 

afholde et fysisk møde i Københavnsområdet. Dette bliver gennemført snarest. 

 

Ann informerede om, at der var blev sendt en opdatering af DMC til kontoret, der ikke er 

lagt op endnu. Dette følger hun op på, så det sker hurtigst muligt. 

 

Evt. 

De nye takster for dommerforplejning er endnu ikke skrevet ind i vores konkurrence-

manual. Dette sørger Lotte for, så det bliver tydeligt, at klubberne kan fremsende kvittering 

for afholdte udgifter for dommerforplejning op til 100 kr. pr. dommer. 

 

Derudover afholder Lotte snart et møde vedr. konkurrencekontrakten med de 

udvalgsmedlemmer, der har interesse. 

 

Til sidst på mødet, spurgte Holger ind til reglerne for internationale U15 konkurrencer, nu 

når GymDanmark ikke ønsker at sende MIG U15 landshold til Nordisk Mesterskab. I 

udgangspunkt må alle klubber tage til klubkonkurrence, men der bliver ikke lavet et 

officielt landshold og derved kan danske gymnaster ikke deltage ved de Nordiske 

Mesterskaber. 


