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DANMARKS GYMNASTIK FORBUND 

Ordinært repræsentantskabsmøde, lørdag den 14. november 2020, Idrættens Hus, 2605 Brøndby 

Pga. udbredelsen af corona er der ekstraordinært givet mulighed for at medlemsforeninger kan 

følge mødet virtuelt (uden tale og stemmeret) via lukket link til live stream på GymDanmarks 

YouTube kanal. 

 

Velkommen v/forbundsformand Anders Jacobsen. 

Orientere om at mødet live streames og optages. 

 

 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen indstiller Willy Rasmussen (WR) som dirigent. WR vælges som dirigent. 

WR konkluderede, at mødet afholdes rettidigt, er rettidigt indkaldt, og at materiale er 

udsendt rettidigt. Dermed afholdes mødet i henhold til vedtægterne. 

 

Det har pga. corona været nødvendigt med tilmeldingsfrist, og foreningerne er blevet 

opfordret til kun at deltage med én repræsentant. Dette betragtes som en rimelig 

foranstaltning. 

 

GymDanmark har en række foreninger fra Nordjylland, der pt. er underlagt særlige 

restriktioner fra myndighederne. De foreninger, der har ønsket at deltage, har fundet 

repræsentanter fra foreningerne, som ikke er i bosiddende i de berørte kommuner, og 

dermed kan være fysisk til stede. 

 

Mødet er dermed lovligt. Ingen i salen modsiger sig dette. 

 

 

2. Valg af stemmetællere  

Pga. de særlige regler foreslår bestyrelsen, at ansatte, Pia Jensen og Espen Larsen, tæller 

stemmer i salen. Ved skriftlig afstemning tæller ansatte stemmerne, hvorefter de 

gennemtælles af Ordensudvalget. Antal stemmer repræsenteret er 91 stk. 

 

 

3. Formandens beretning  

Forbundsformand Anders Jacobsen fremlægger den mundtlige beretning. 

 

Fra enkelte repræsentanter er der kommentarer til hvilken retning, GymDanmark skal tage samt 

til, hvordan den politiske kapital kommer medlemsforeningerne til gode. 

 

 

4. Ordensudvalget aflægger beretning  

Formand for Ordensudvalget Jens Steensgaard aflægger beretning.  

Ordensudvalget har haft et år uden sager.  

 

Ingen spørgsmål fra salen.  
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5. Forbundsbestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse  

Fremlæggelse ved Direktør Ditte Okholm-Naut. 

 

Årets resultat 2019 udviser et overskud på 1.641.688 kr. mod budgetteret 100.560 kr.  

 

Årets resultat 2019 + egenkapital er ultimo 2019 10.172.072 kr. 

Heraf er der disponeret henlæggelser på 7.172.072 kr. 

Fri egenkapital udgør 3.000.000 kr. 

 

Repræsentantskabet godkender det reviderede årsregnskab 2019.  

  

Ditte Okholm-Naut giver økonomisk status på 2020 – et år med Corona  

Forventet resultat -1,8 mio. kr. mod budgetteret - 2,7 mio. kr. 

 

 

6. Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning (Politisk Program) 

Formand Anders Jacobsen fremlægger det Politiske Program. 

 

Der stilles spørgsmål fra enkelte repræsentanter om formalia er overholdt, når bestyrelsen på 

baggrund af høring har ændret i egne forslag efter frist den 15. september 2020, der fremgår af 

vedtægter. 

 

Det fastslås af WR, at fristen den 15. september 2020 gælder indsendelse af nye forslag fra 

GymDanmarks medlemsforeninger. Bestyrelsens forslag udsendes sammen med materialet i 

forbindelse med indkaldelsen, og bestyrelsen kan indtil udsendelsen justere i egne forslag. Under 

repræsentantskabsmødet kan både bestyrelse og repræsentanter stille ændringsforslag til de 

forslag, der er udsendt med indkaldelsen. WR konkluderer, at terminer og kommunikation for 

fremsættelse af forslag er overholdt.  

 

Fra en repræsentant kommenteres det, at talentudvikling og elitearbejdet kunne fremgå tydeligere 

i det fremlagte Politiske Program. 

 

Bestyrelsen indstiller det Politiske Program til repræsentantskabets godkendelse. 

 

Antal der stemmer for forslaget: 42  

Antal der stemmer imod: 26 

 

Forslaget om politisk program vedtages dermed af repræsentantskabet. 

 

 

Budgetforslag 

 

Da Budget bygger på en række budgetforudsætninger, herunder medlemskontingenter, skal 

disse på plads, før repræsentantskabet behandler budgetforslaget.  

 

Bestyrelsen stiller forslag om ”Ny Medlemsstruktur”, der har indvirkning på 

kontingentforslaget. Derfor behandles Punkt 7.a, Forslag til Ny Medlemsstruktur, inden det 

endelige budgetforslag.  
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7. Behandling af indkomne forslag: 7.a. Ny Medlemsstruktur  

Anders Jacobsen fremlægger forslag 7.a – Ny Medlemsstruktur. 

 

Følgende forslag fremsættes af bestyrelsen: 

 

Nuværende § 14 erstattes af: 

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 (yderligere én stemme på Årsmødet). 

c. Yderligere én repræsentant fra hver medlemsforening, som har betalt kontingent for tre 

eller flere af GymDanmarks discipliner (yderligere én stemme på Årsmødet). 

d. Bestyrelsen (uden stemmeret på Årsmødet). 

 

Forslaget medfører dobbelt eller tredobbelt stemmevægt ved alle Årsmøde-beslutninger, til 

foreninger der har tilvalgt Disciplinmedlemskab. 

 

Afstemning ved håndsoprækning: 

Antal der stemmer for forslaget: 84  

Antal der stemmer imod: 3 

 

Dermed vedtager repræsentantskabet ovenstående vedtægtsændring. 

 

 

6. Fortsat …  

Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning samt budgetforslag 

Fastsættelse af kontingenter og licenser, som budgetforudsætning for budget 2021. 

Anders Jacobsen fremlægger bestyrelsens forslag til fastsættelse af kontingenter og licenser: 

 

a. Fastsættelse af Basiskontingent: 850 kr. 

b. Fastsættelse af Aktivitetskontingent: 2.500 kr. 

c. Fastsættelse af satser for personlig national Konkurrencelicens: 245 kr. 

d. Fastsættelse af sats for personlig national Begynderkonkurrencelicens: 90 kr. 

e. Fastsættelse af kontingentsatser for øvrige typer af medlemskab, nævnt i § 5, stk. 2-3: 850 

kr. 

 

Repræsentantskabet godkender de fremlagte fastsættelser af kontingent og licenser. 
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7. Langsigtet udvalgte fokusområder 2021 

Bestyrelsesmedlem Morten Rasmussen fremlægger langsigtet udvalgte fokusområder for 

2021. 

 

 

Budgetforslag 2021 

Ditte Okholm-Naut fremlægger Budgetforslag 2021 på vegne af bestyrelsen. 

 

Repræsentantskabet godkender Budgetforslag 2021. 

 

 

Behandling af indkomne forslag: 7.b Ny Organisering på Udvalgsniveau 

Jens Hornemann fremlægger forslag 7.b Ny Organisering på Udvalgsniveau. 

 

Repræsentantskabet drøfter blandt andet følgende; om betingelser for frivillige bliver bedre eller 

forringet med en ny organisering, hvordan man sikrer god sammensætning af frivillige grupper, 

om demokrati på udvalgsniveau skaber værdi efter hensigten, i hvilken takt udvikling af 

GymDanmark skal pågå, om hvordan man bedst sikrer medbestemmelse og involvering af 

frivillige samt, hvordan GymDanmark kommer tættere på medlemsforeningerne. 

 

Bestyrelsen indstiller Forslag 7.b – Ny Organisering på Udvalgsniveau til 

repræsentantskabets godkendelse. 

 

Afstemning ved håndsoprækning: 

Stemmer for forslaget: 18 

Stemmer imod forslaget: 65 

 

 Forslaget 7.b – Ny Organisering på Udvalgsniveaubliver ikke vedtaget. 

 

 

Kl. 12.50 Mødet suspenderes  

 

 

Årets forening 

Årets forening kåres ved Næstformand Lene Christiansen  

 

Nominerede foreninger: 

- Pedersborg Gymnastik og Idræt. Gymnastik og fitness afdelingen 

- Værløse Gymnastik 

- Gjellerup Sdr. S. G. og i.  

- Gymnastikforeningen 94 

 

Gjellerup Sdr. S. G. og kåres som Årets forening 2020 

 

Foreningen modtager diplom, vin og gavekort til Chopar på 10.000 kr. 

 

 

Kl. 13.20 Mødet genoptages 
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8. Behandling af indkomne forslag: 7.c Vedtægtsrevision 

Anders Jacobsen fremlægger forslag 7.c Vedtægtsrevision samt ændringsforslag, der tager 

højde for, at Forslag 7.b, Ny organisering, ikke blev vedtaget. 

 

Bestyrelsen indstiller Forslag 7.c Vedtægtsrevision herunder ændringsforslag til 

repræsentantskabets godkendelse. 

 

En repræsentant kommenterer, om det er hensigtsmæssigt, at GFA bliver en projektgruppe, og 

repræsentantskabet drøfter blandt andet følgende; betydningen af ordene udvalg og komité, om 

aktivitetsårsmøde skal fastholdes i forbindelse med repræsentantskabsmødet eller, om tidspunkt 

for afholdelse skal være fleksibelt, om gennemskrivningen af vedtægterne og ændringsforslaget er 

overskuelig eller ej samt, at det vil være hensigtsmæssigt, at vedtægtsgennemskrivningen skal 

tages op på næste års repræsentantskabsmøde.  

 

 

Ingen repræsentanter ønsker at fremsætte ændringsforslag, og bestyrelsen fastholder dermed, at 

forslaget skal til afstemning.  

 

Afstemning ved håndsoprækning: 

Stemmer for forslaget: 31 

Stemmer imod forslaget: 38 

 

Dermed beslutter Repræsentantskabet, at Forslag 7.c Vedtægtsrevision, herunder 

ændringsforslag, ikke bliver vedtaget.  

 

 

9. Valg til bestyrelse 

 

a. Forbundsformand (vælges for 2 år i lige år)  

 

Kandidat: Anders Jacobsen  

Da der kun er en kandidat, er der ikke valghandling.  

Anders Jacobsen er dermed valgt som formand for de kommende to år uden valghandling. 

 

 

b. Næstformand (vælges for 2 år i ulige år) ikke på valg 

 

 

c. Bestyrelsesmedlemmer (2 vælges i lige år og 3 vælges i ulige år) 

 

Kandidater: Mette Schmidt Rasmussen og Heidi Schmidt 

Da der er to kandidater til to ledige pladser for en periode på to år, er der ikke valghandling. 

Mette Schmidt Rasmussen og Heidi Schmidt er dermed valgt som bestyrelsesmedlemmer 

for de kommende to år uden valghandling. 
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d. Suppleant til bestyrelsen (vælges for 2 år i ulige år) 

 

Da den tidligere suppleant er trådt ud af bestyrelsen i det forgangne år, er der en ledig plads 

for et år. 

  

Kandidat: Ingen kandidaturer er tilkendegivet inden mødet. 

Ingen melder deres kandidatur, og dermed vil posten være vakant frem til 

repræsentantskabsmødet 2021. 

 

 

10. Valg af udvalgsformænd 

 

 

a. Formand for Udvalget for Idrætsgymnastik (UIG), vælges for 2 år i lige år (på 

valg) 

Jakob Maagaard er opstillet som eneste kandidat inden tidsfristen og er dermed 

valgt for de kommende to år uden valghandling. 

 

b. Formand for Udvalget for Rytmisk gymnastik (URG), vælges for 2 år i lige år (på 

valg) 

Lotte Kok er opstillet som eneste kandidat inden tidsfristen og er dermed valgt for de 

kommende to år uden valghandling.  

 

c. Formand for Gymnastik for Alle (GfA),  vælges for 2 år i lige år (på valg) 

Søren K. Nielsen er opstillet som eneste kandidat og er dermed valgt uden 

valghandling. 

 

d. Formand for Udvalget for Sports Acrobatik (SAU),  vælges for 2 år i lige år (på valg) 

Poul H. Olsen er opstillet som eneste kandidat inden tidsfristen og er dermed valgt for 

de kommende to år uden valghandling. 

 

e. Formand for Udvalget for TeamGym (UTG),  vælges for 2 år i ulige år 

Normalt vælges Formand for TeamGym i ulige år, men da Kim Kløve Lassen har 

trukket sig fra posten i maj måned 2020, er der valg for en 1-årig periode. 

Kenneth Pingel har været fungerende formand siden maj og har som den eneste 

indgivet sit kandidatur til posten inden tidsfristen og er dermed valgt for de 

kommende to år uden valghandling. 

 

f. Formand for Udvalget for Trampolin og Tumbling (UTT),  vælges for 2 år i ulige år 

(ikke på valg) 

 

g. Formand for Udvalget for Rope Skipping (RSU), vælges for 2 år i ulige år (ikke på 

valg) 

 

h. Formand for Udvalget for Tumbling (UTU), vælges for 2 år i ulige år (ikke på valg) 
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11. Valg af udvalgsmedlemmer 

 

a. Udvalget for Idrætsgymnastik (UIG) 

4 vælges for 2 år i lige år, 4 vælges for 2 år i ulige år. 

 

Vakante pladser: 4 pladser for 2 år og 2 pladser for 1 år. 

 

To har indgivet kandidatur inden for tidsfristen: 

Ann Krogsgaard (genopstiller) og Lotte Borgbjerg Unnerholm (genopstiller) og de er 

dermed valgt uden valghandling. 

 

Yderligere er der 2 pladser for en 2-årig periode og 2 pladser for en 1-årig periode. 

Er der nogen der ønsker at opstille? 

 

Dorthe Wiedenbein, Helsingør GF Vil gerne stille op til udvalget for de næste to år. 

Da der ikke er flere, der ønsker at opstille, er Dorthe Wiedenbein ligeledes valgt. 

 

 

b. Udvalget for Rytmisk gymnastik (URG) 

4 vælges for 2 år i lige år, 4 vælges for 2 år i ulige år. 

 

Vakante pladser: 4 pladser for 2 år og 1 plads for 1 år. 

 

Følgende kandidater er opstillet inden tidsfristen: 

Helle Jensen (genopstiller)  

Bitten Vibe 

Sofie Jørgensen 

Nanna Heinrichson 

Tine Hovdreng Bull (genopstiller) 

Helle Bjerregaard Rusbjerg 

Camilla Kruse (genopstiller) 

 

De fire kandidater, der får flest stemmer, får pladser for 2 år.  

Den kandidat, der får 5. flest stemmer, får den 1-årige plads. 

 

Skriftlig afstemning: 

Sofie Jørgensen: 12 

Camilla Kruse (genopstiller): 10 

Tine Hovdreng Bull (genopstiller): 9 stemmer 

Helle Bjerregaard Rusbjerg: 8 stemmer 

Helle Jensen (genopstiller): 8 stemmer 

Bitten Vibe: 4 stemmer 

Nanna Heinrichson: 4 stemmer 

 

Da der er stemmelighed ml. nr. 4 og 5, gennemføres ekstra afstemning for at  afgøre, 

hvem af de to der skal have pladsen for 2 år og hvem der skal have pladsen for 1 år. 

Den af de to, der får flest stemmer, får pladsen for 2 år. 
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Skriftlig afstemning: 

Helle Bjerregaard Rusbjerg: 8 stemmer 

Helle Jensen (genopstiller): 4 stemmer 

 

Dermed er følgende kandidater valgt for 2 år: 

Sofie Jørgensen 

Camilla Kruse (genopstiller): 

Tine Hovdreng Bull (genopstiller):  

Helle Bjerregaard Rusbjerg 

 

Og følgende kandidat er valgt for 1 år: 

Helle Jensen (genopstiller) 

 

 

c. Udvalget for Gymnastik for Alle (GfA) 

4 vælges for 2 år i lige år, 4 vælges for 2 år i ulige år. 

 

Vakante pladser: 4 vakante pladser for 2 år. 

 

Ingen har indgivet kandidatur inden for tidsfristen 

Der er ingen, der ønsker at opstille. 

 

 

d. Udvalget for Sports Acrobatik (SAU) 

4 vælges for 2 år i lige år, 4 vælges for 2 år i ulige år. 

 

Vakante pladser: 4 pladser for 2 år. 

 

4 kandidater har indgivet deres kandidatur inden fristen: 

Anders Kristensen (genopstiller) 

Natascha Schak Linnemand (genopstiller) 

Karina Møldrup Therkelsen (genopstiller) 

Maja Tonsberg (genopstiller) 

 

De er dermed valgt uden valghandling. 

 

 

e. Udvalget for TeamGym (UTG) 

4 vælges for 2 år i lige år, 4 vælges for 2 år i ulige år. 

 

Vakante pladser: 4 pladser for 2 år og 1 plads for 1 år.  

 

Tre har indgivet kandidatur inden for tidsfristen: 

Kim Mortensen (genopstiller) 

Jeanette Jensen (genopstiller) 

Tanja Venø Andersen (genopstiller) 

De er dermed valgt uden valghandling 

 

Der er stadig 1 plads for  2 år og 1 plads for et 1 år. 

Der er ikke andre der opstiller. 
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f. Udvalget for Trampolin (UTT) 

4 vælges for 2 år i lige år, 4 vælges for 2 år i ulige år. 

 

Vakante pladser: 4 pladser for 2 år.  

 

Fire har indgivet kandidatur inden for tidsfristen: 

Daniel D. Vidstrup (genopstiller) 

Peter Laurent (genopstiller) 

Line Bangsgaard (genopstiller) 

Bo Zierau (genopstiller) 

 

De er dermed valgt uden valghandling. 

 

 

g. Udvalget for Rope Skipping (RSU) 

4 vælges for 2 år i lige år, 4 vælges for 2 år i ulige år. 

 

Vakante pladser: 4 pladser for 2 år og 2 pladser for 1 år. 

 

Tre har indgivet kandidatur inden for tidsfristen: 

Bente Lindegaard Magnusson (genopstiller) 

Mia Mønster (genopstiller) 

Asta Nielsen (genopstiller) 

 

De er dermed valgt uden valghandling. 

 

Christina Mikkelsen har indgivet kandidatur efter tidsfristen. 

 

Der er ikke flere der ønsker at opstille.  

Christina Mikkelsen får den sidste plads for 2 år. 

 

 

h. Udvalget for Tumbling (UTU) 

4 vælges for 2 år i lige år, 4 vælges for 2 år i ulige år. 

 

Vakante pladser: 4 pladser for 2 år og 1 plads for 1 år. 

 

To har indgivet kandidatur inden for tidsfristen: 

Malthe Hvid (genopstiller) 

Anders Sørensen (genopstiller) 

 

De er dermed valgt uden valghandling. 

Der er ikke andre, der ønsker at opstille. 
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12. Valg af Ordensudvalget (jf. § 19) 

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2 medlemmerne afgår lige år, de øvrige 3 

medlemmer afgår ulige år. 

 

Vakante pladser: 2 pladser for 2 år. 

 

To har indgivet kandidatur inden for tidsfristen: 

Erhard Franzen (genopstiller)  

Hans Chr. Bjerg (genopstiller) 

De er dermed valgt uden valghandling. 

 

Suppleanter til ordensudvalget: 

To har indgivet kandidatur inden for tidsfristen: 

Benjamin Juhl Johansen (genopstiller)  

Bent Busk (Genopstiller) 

De er dermed valgt uden valghandling. 

 

Der opfordres til, at nye kandidater opstilles til næste år. 

 

 

13. Eventuelt 

 

Repræsentanter kommenterer blandt andet følgende i forlængelse af Repræsentantskabsmødets 

afholdelse; At bestyrelsen kan nedsætte gruppe mhp at erfaringsudveksling i forhold til afholdelse 

af konkurrencer under Covid-19 pandemi, at der kan være bedre gennemsigtighed i de fremsatte 

forslag, at GymDanmark skal udvikle sig og at medlemsforeningerne skal med på rejsen. 

 

Formand Anders Jacobsen takker for input og gode drøftelser på mødet.  

Tak for de gode input – det lytter vi til og tager med videre.  

 

Dirigent Willy Rasmussen takker for forholdsvis god ro og orden. 

 

Næste års repræsentantskabsmøde finder sted på Scandic Kolding den 13. november 2021. 

 

Formand Anders Jakobsen afslutter mødet med at lykønske dem, der er blevet valgt til 

udvalg og bestyrelse, samt takker …  

- for at blive genvalgt som formand 

- Willy Rasmussen for at påtage sig at være mødets dirigent 

- Torben ”Totte” Kjeldsen for sit arbejde og engagement i bestyrelsen 

- for indsatsen til dem der er fratrådt eller ikke blevet genvalgt 

- til kontoret for indsatsen. 

 

Og til sidst ”Tak for i år”. 

 

  

Referatet er godkend og underskrevet af dirigent Willy Rasmussen den 4.12.2020 

 
 


