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Udvalg: Rope Skipping Udvalget 

Møde: Aktivitetsårsmøde 

Mødedato: 14. november 2020 

Sted: Idrættens Hus i Brøndby, samt TEAMs online møde 

 

Referent: KarenMarie 

 

 

REFERAT 

Teams: Cecilia, Emilie, Sofie (stopper) Morten Størup 

Til stede: Ulla, Bente, Mia, Ena og Nanna 

1. Valg af dirigent 

KarenMarie 

 

2. Beretning 

Ulla aflægger beretning.  

Hvordan har vi taklet den specielle situation vi alle er i ? Vi nåede, som skrevet i 

beretningen, at afholde årets første regionale konkurrencer med stor succes og fik 

afprøvet et nyt reglement sammen med resultatformidling til stor tilfredshed både 

nationalt men også internationalt, da vi er de første, der har afprøvet dette. 

Vi har måttet aflyse DM for hold i foråret men kunne i oktober afholde DM Master i de 

Internationale rækker ved at tilrette konkurrencen efter de foreskrevne restriktioner og 

herfra skal lyde en STOR TAK til alle der har bidraget på bedste vis – det være sig 

trænere, aktive sjippere, dommere og udvalgets medlemmer. 

Vores kurser i oktober/november er udsatte, men der blev holdt et virtuelt dommer 

opdateringsforløb med kort varsel, og tak til alle der fulgte dette. 

Udvalget siger mange tak til Sofie og Regitze for deres aktive medvirken i RSU og 

velkommen til Asta og Christina, der i dag er blevet valgt ind i udvalget. 

 

3. Regnskab  

Se aktivitetsberetning 

Flere ting er aflyst, så regnskabet afviger. Bente gennemgår regnskabet. 
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4. Strategi 

Beløbet til at aktivere nye foreninger ligger i venteposition og arbejdet vil fortsætte i 

2021. 

Vi ønsker at fortsætte vores aktive arbejde og deltagelse i de forskellige underudvalg. 

Vi har et ønske om at lave Aldersrelaterede Konkurrencer. 

Vi har fortsat stor medvirken og indflydelse på det internationale og europæiske 

arbejde, og dette fortsætter i 2021. Vi har repræsentanter i både forbundene og 

komitéerne.  

Vi ønsker at sende hold / deltagere til VM 2021 – der bliver afholdt virtuelt. 

Få sat ” MÆRKEDAG ” i søen i 2021 – der er allerede nu en del materiale om dette på 

hjemmesiden. 

 

5. Budget 

Se opstilling af budgettet i aktivitetsberetningen 

Bente gennemgår budgettet 

(Kender ikke til administrationsudgifter på 0) 

Ulla forklarer, at de hvert år søger om midler til et udtænkt projekt, og at de ikke kan 

henlægge. 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen forslag 

 

7. Eventuelt 

Ena ønsker mere fokus på drenge i vores sport. 

Ena ønsker hjælp til at gå i gang med konkurrencedelen – der henvises til både 

mærkedag og 2 personers konkurrencen. 

Ena ønsker konkret materiale til opvarmning og der henvises til øvelsesbanken på vores 

hjemmeside, hvor der også ligger video af voksne udøvere. 

Emilie spørger til mentorordningen – der har endnu ikke været nogle klubber, som har 

efterspurgt denne mulighed. 

Ulla slutter med en appel til, at alle fortsætter deres aktiviteter i træningslokalerne, at vi 

alle griber konstruktive muligheder, og da vi er en lille sportsgren og mange kender 

hinanden på kryds og tværs af klubberne / foreningerne, kan vi gerne dele hinandens 

ideer. 

Morten har ikke noget til evt. men føler sig inspireret. 

 

 


