REFERAT Udvalget for Idrætsgymnastik

Udvalgsmøde

Mødedato: 18.01.2021, kl. 20:15-22:00
Mødenavn: UIG møde
Sted:
Skype
Til stede: Ann Krogsgaard, Lotte Unnerholm, Jørgen Beck-Bang, Dorthe Wiedebein og
Jakob Maagaard
Referat:
Jakob Maagaard.

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

Orientering
Jakob startede med at fremlægge en ny mødestruktur, der byggede på udvalgets
arbejdsområder. Dette blev godkendt.
Drift
Ann fremlagde den nye mødekalender for udvalget, og den blev godkendt.
Derefter blev afholdelse af regionsmøder og arbejdsweekend diskuteret. Det blev besluttet,
at udvalget vil afholde deres arbejdsweekend forud for regionsmøderne.
Regionsmøderne kan forhåbentlig blive afholdt i slutningen af marts. Det tilstræbes, at
mødet bliver ”fysisk”, så der skabes de bedste forudsætninger for en god og konstruktiv
dialog.
Kalendergruppen blev ansvarlig for at finde en dato for både arbejdsweekend og
regionmøderne i foråret 2021.
I 2022 vil udvalget arbejde for, at arbejdsweekenden afholdes i januar, og regionsmøder 5.
og 6. februar 2022.
Jørgen orienterede udvalget omkring kalenderen 2021.
Kalendergruppen havde i samarbejde med reglementsgrupperne fundet frem til, at der
skulle gå mellem 2 til 3 måneder før gymnasterne var klar til konkurrence. Derfor blev det
besluttet at aflyse alle konkurrencer indtil 1 maj.
Udvalget ønskede dog at få flyttet det danske mesterskab for senior, så det forhåbentlig
kunne gennemføres inden sommerferien.
Om konkurrencerne i maj også skal aflyses, ville der først blive truffet beslutning om, efter
Statsministerens udmelding i februar.
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Jørgen orienterede omkring kalender 2022, og at arbejdet var påbegyndt. Dorthe havde
lavet et oplæg, der ville blive revideret i januar og februar.
Derefter vil kalenderen blive præsenteret for den ”internationale afdeling” i GymDanmark
og udvalgt, hvorefter den vil blive fremlagt på forårets regionsmøde.
I 2022 er en af de store begivenheder DM-ugen i Aalborg, der forventeligt afholdes i
sommerferien. Dette får en betydning for den ”normale” årsrytme for konkurrencerne.
Jakob orienterede om den indledende dialog med Forbundskontoret omkring begynderlicens. Udvalget vil arbejde på, at få konkurrencerne i trin 1-4 inkluderet i denne type
licens. Dette ønske vil blive fremlagt ved næste møde med Hovedbestyrelsen.
Ann orienterede omkring sidste årsrapport fra 2020. Udvalget var kommet ud med et
overskud på 8.600 kr.
Der var dog nogle enkelte problemer med tilbagebetaling af deltagerbetaling, som Ann vil
løfte med GymDanmarks økonomiafdeling.
Sparring
Jakob orienterede omkring den nye Messenger gruppe for udvalgsmedlemmer.
Derudover var der et ønske om, at mødereferaterne blev gjort mere ”spiselige” overfor
interesserede læsere. Derfor skulle referenter udarbejde en lille ”teaser” eller uddrag, der
kunne komme på de sociale medier.
Jakob ville også kontakte Hovedbestyrelsen i nærmeste fremtid for at få et møde i
kalenderen. Dette kunne være i forbindelse med arbejdsweekenden i marts.
Udvikling
Jørgen har siden sidste møde undersøgt den livestreaming, der blev gennemført i
efteråret. Jørgen har været i kontakt med Sorø Efterskole, og de havde i udgangspunkt
ikke haft de større tanker med deres livestreaming af DM i Gefion. De overvejede dog, at
der skulle laves et ”projekt-kursus”, hvor succesen kunne gentages.
Udvalget ønsker at sætte fokus på livestreaming i år, og vil forsøge at udfordre
GymDanmarks nuværende strategi på området. Den nye tilgang kunne være et
tværgående samarbejde med de andre discipliner, hvor der kunne gennemføres sparring,
og hvor der kan genereres de nødvendige ressourcer. Dette vil blive løftet med
Hovedbestyrelsen ved næste møde.
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Ann orienterede om arbejdet med efterskolerne. Efterskolerne er hjemsendt, men måske
kan opstarten, og de manglende aktiviteter i foråret udnyttes. Derved vil et initiativ som
”idrætsgymnastik for alle” måske være ekstra interessant for dem.
Ann udarbejder et oplæg, der fremsendes til Forbundskontoret, og derefter fremlægges
for Hovedbestyrelsen.
Jakob orienterede udvalget om, at arbejdet med Startpakker er blevet overdraget til Louise
Jensen fra AIG. Startpakken for idrætsgymnastik forventes færdig i udgangen af i år.
Evt.
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