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Mødedato: 10.12.2020, kl. 15:00-19:00 

Mødenavn: UIG møde 

Sted:  Idrættens Hus, Brøndby 

Til stede: Ann Krogsgaard, Lotte Unnerholm, Jørgen Beck-Bang og Jakob Maagaard 

Helge Fisker og Michele Hansen (Den første time) 

Referat:  Jakob Maagaard.  

”Gennem samarbejde og fastholdelse vil vi udvikle og udbrede idrætsgymnastikken i 

Danmark”. 

Opstart 

Jakob orienterede omkring dagens møde, og hvilket formål det havde. Derudover 

informerede han UIG om, at der var afholdt et tidligere møde på dagen med Anne Werner 

og Helge Fisker. På dette møde blev de overordnede rammer diskuteret. 

Samarbejde 

Helge præsenterede et udkast over ”snitfladerne” mellem udvalgets arbejde og den 

Internationale afdeling i GymDanmark. Denne præsentation blev brugt som udgangspunkt 

i en snak om det fremtidige samarbejde. 

Udvalget stillede spørgsmål ind til Micheles kommende barsel, og hvem der ville overtage 

hendes opgaver. Helge informerede om, at der var gennemført en grundig planlægning 

forud for, men det hele var ikke helt på plads endnu. Udvalget tilbød deres hjælp, hvis der 

var noget, de kunne bidrage med. 

Den Internationale afdeling planlægger et nyt ”kick-off” møde i januar for talent og 

elitearbejdet i idrætsgymnastik. Hvis der ikke sker noget markant på corona-området, 

bliver det forventeligt et webinar. Dato og tid tilgår. 

UIG ytrede et klart ønske om at kunne komme med input til det ”internationale arbejde”. 

Derfor tilbød udvalget at sende deres mødekalender til Helge, og så var de altid 

velkommen til at deltage i 10-15 min på møderne, for både at orientere med også søge 

sparring fra UIG. 

UIG tilbød også at hjælp til med at udpege personer fra idrætsgymnastikmiljøret til diverse 

arbejdsgrupper. Dette kunne blandt andet blive aktuelt, når reglementerne skal opdateres 

med nogle generelle regler, på tværs af disciplinerne i GymDanmark. 

Herefter afgik Helge og Michele fra mødet. 
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Opgaver 

Udvalget blev enige om at fastholde visionen, som blev udarbejdet for 1,5 år siden.  

 

”Gennem samarbejde og fastholdelse vil vi udvikle og udbrede idrætsgymnastikken i 

Danmark”. 

 

Jakob fremlagde en mulig inddeling af udvalgets opgave. Her skulle der fokuseres på 3 

arbejdsområder. 

- Drift 

- Sparring 

- Udvikling 

 

”Drift” af kalender, håndbøger, reglementer og budget. 

”Sparring” med de andre aktører i GymDanmark. Det kan være kontorets Internationale og 

Nationale afdeling, hovedbestyrelsen, de andre discipliner eller foreningerne. 

”Udvikling” af idrætsgymnastikken i Danmark og iværksætte nye initiativer og projekter. 

 

Drift 

Efter et par rokader af konkurrencer efter repræsentantskabsmødet, ville udvalget tilstræbe 

at få fastlagt kalenderen for 2021 inden d. 15. december. Derved ville det være muligt at få 

en opdateret kalender på GymDanmarks hjemmeside d. 1. januar 2021. 

 

Udvalget ønskede at undersøge mulighed for, at tilbyde en ”begynderlicens” til specifikke 

regionale konkurrencer. Her blev der overvejet for konkurrencer for nybegyndere, hvor der 

allerede er store udgifter, grundet deres begrænsede tilhørsforhold til idrætsgymnastikken. 

Jakob ville kontakte kontoret for at undersøge, om der er fortilfælde for sådanne 

”begynderlicenser” og hvor de eventuelt er blevet anvendt. 

 

UIG besluttede at fastlægge en generel slitage kompensation på 1.500 kr. til foreninger, 

der afholder nationale konkurrencer. Denne beslutning kom på baggrund af samtaler med 

forbundskontoret ved det netop afholdt aktivitetsmøde. 

 

UIG vil forsat kæmpe for, at der udbetales ens dommerhonorar i GymDanmark. På 

nuværende tidspunkt er der en difference, som UIG forsøgte at få ændret ved sidste møde 

med hovedbestyrelsen i foråret 2020. Dette blev desværre underkendt, idet de økonomiske 

konsekvenser var for store. Dette vil UIG dog forsætte med at udfordre i 2021, og bringe 

det på banen ved budgetforhandlingerne i 2021. 

 

Sparring 

UIG besluttede, at der skulle oprettes en messenger gruppe, så det blev gjort nemmere for 

udvalgsmedlemmer at give deres input. Derved håber udvalget at kunne skabe en bedre 

intern kommunikation. Jakob opretter gruppen og invitere de andre medlemmer. 
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Udvalget ønsker at gøre det nemmere for foreningerne at læse og forstå mødereferaterne 

fra UIG-møderne. Derfor skal der findes en ny form, til at gøre dem mere tilgængelig. 

Dette kunne være et kort oprids af hovedpunkterne fra mødet på de sociale medier eller 

måske noget helt andet. Emnet vil blive diskuteret igen til næste møde. 

 

I januar eller februar håber UIG at kunne afholde et møde med hovedbestyrelsen. Her vil 

udvalget fremlægge deres tanker og ideer omkring det fremtidige arbejde, og forhåbentlig 

indgå en konstruktiv dialog om fremtiden. Jakob tager kontakt og forsøger at sætte et 

møde op. 

 

Udvikling 

Ved efterårets konkurrencer forsøgte foreningerne sig med live-streaming. Her blev der 

gjort en del erfaring og dem vil udvalget forsøge at samle, så de kan anvendes i fremtiden. 

Lotte kontakter KG66 og Viborg, mens Jørgen taler med Gefion og forsøger at få fat i den 

efterskole, der hjalp med streaming ved DM i Grøndalcenteret. 

 

Jørgen kommenterede den manglende proces ved beslutningen om afviklingen af FB-

Curves. Jørgen mente, at dette ikke var blevet bragt op i UIG. Jakob informerede om, at 

udvalget havde mistet den økonomiske støtte til dette ved årets budgetforhandlinger og 

dette var selvfølgelig beklageligt. Begrundelsen til dette kunne muligvis være det 

manglende VM i 2021, hvor planen var, at FB-Curves skulle anvendes til en større 

tilskuerinddragelse. 

 

Evt. 

Intet at bemærke 

 

 

 

 

 

 

 

 




