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REFERAT 

1. Valg af dirigent / ordstyrer 

Anne Nørkær Werner er dagens ordstyrer 

2. Beretning 

Se beretningen.  

Anders (formand) kommenterer på notat fra beretningen om at folk i 

underudvalg/sektioner føler sig ”lang væk” fra organisationen. Der er i gang sat et 

arbejde ang. Organisationsudvikling, hvor udvalgenes organisering er under lup – 

Her vil erfaringer fra trampolin tages med i arbejdet. Derudover er der ved at laves 

en frivillighedspolitik, som skal være med til at sætte rammen for det frivillige 

arbejde i GymDanmark.  

Anne er også ansat til at hjælpe udvalgene med organisering og struktur.  

 

Konkurrence sektionen 

Se beretningen.  

Nyt tiltag med DM senior med mulighed for at mixe springere fra forskellige 

klubber. Systemet kan endnu ikke registrere de forskellige klubber, som så 

tilmeldes under én klub. Der arbejdes på en løsning. Diskussion om hvordan 

mixhold kan sammensættes.  

 

Der har været afholdt dommerkursus – Der er lidt lavvande – Det er vigtigt at folk 

får genopfrisket deres dommerviden – Der skal nemlig løbende opdateringer.  

OBS nye regler i jan. 2021. Kurset koordineres efter dette.  

 

Efterspørgsel på graduerede dommerkurser – Måske bare der kan dømme 

klubtræf og komme lidt i gang. Der kan være inspiration at hente fra andre udvalg i 

GymDamark. Diskussion om dette. Opfordring fra udvalget om at klubberne tager 
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ansvar og ”træner” med potentielle nye dommere. Måske man kan kigge på HVAD 

der skal forberedes hjemme i klubberne. Folder eller lignende 😊  

 

Orientering om international dommer uddannelse og diskussion af dette.  

 

Breddeudvalget – Se beretningen.  

 

DMT – Se beretning.  

Spørgsmål til krav til landsholdsgymnaster. Fastholdelse.  

 

Uddannelse -Der evalueres løbende på uddannelsen. 2020 bliver brugt på at følge 

op på GymTræner 2 Basis.  

3.  Regnskab  

Se beretningen. Fald af deltagere i danCups.  

Hvad får klubberne for pengene?  

4. Strategi 

Elite 

Helge Fisker er ansat som den nye landsholdchef. Han hilser på 😊 Hej til Helge.  

 

Kulturel ledelse og talentudvikling – Opstartet en proces for at finde ben – Vi arbejder 

mod samarbejde, vidensdeling og dedikation.  

Fokus på at skabe god træningskultur i klubberne.  

 

Obs på hvordan der videndeles, så det ikke kun er for de trænere der er til DanCups.  

Udtagelseskrav meldes sent ud, da man ønsker et udviklingsfokus og have fokus på den 

gode træning.  

5. Budget  

6. Indkomne forslag 

7. Eventuelt 

 

26.okt. / Pil Christiane Lindekron 


