Referat URG Udvalgsmøde

Nr. 4 – 2020/2021

Mødedato:

5. januar 2021 kl. 20.00 – 21.00

Mødenavn: URG møde 4 – ekstra ordinært møde grundet Covid-19 restriktioner
Sted:

Teams

Deltagere:

Beth Thygesen (bth), Camilla Kruse (ckr), Hanne Enevoldsen (hen), Helle Jensen (hje), Helle
Rusbjerg (hbr) , Inger Kluwer (ikl), Sofie Jørgensen (soj), Tine Bull (thb), Lotte Kok (lko)

Afbud:
Referent:

Camilla Kruse (ckr)

Ordstyrer:

Beth Thygesen (bth)

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Orientering fra formand
Nyt fra bestyrelsen
Intet at berette
Andet

3. Status Økonomi 2020 v/CKR - UDGÅR
•
4. Budget 2021 v/CKR - UDGÅR

5. Stævnekalender

•
•

Udsatte RSG lokal foreningsstævner 2021 Princess Cup og TIK pokal
Forsøger at få udskudt tilmelding til RSG stævner til ultimo februar 2021 – BTH kontakter
kontoret.

Beslutningspunkter:
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6. Godkendelse af indsendt ansøgning til IFAGG B-konkurrence i 2022
Ansøgning til afholdelse af Easter Cup 2022 som IFAGG B-konkurrence er modtaget. Frist for
indsendelse til IFAGG er 10. januar 2021.
Indstilling:
Godkendelse af ansøgning på samme præmisser som tidligere år i forhold til økonomisplit.
Beslutning:
CKR er inhabil under dette punkt.
Ansøgningen er godkendt og LKO giver besked til kontoret.
7. AGG camp 2021 – obligatorisk deltagelse for hvilke grupper
Camp arbejdsgruppen har lagt op til følgende i forhold til obligatorisk deltagelse på camp/tilbud
omkring international instruktør/dommermodul:
A- hold: Deltagelse er obligatorisk da aktivitet er at betragte som en landsholdstræning.
B- hold: Deltagelse er på frivillig basis.
LKO har kontaktet Landsholdschef for at høre om dennes holdning, før behandling af dette punkt.
Landsholdschefens input:
”Kort bane:
God idé med virtuelle moduler, obligatorisk deltagelse af A-hold samt frivillig deltagelse for B-hold
Lang bane:
Beslutningen omkring obligatorisk deltagelse af A-hold til Camps, falder også i god tråd med vores øvrige
discipliner med landshold, hvor deltagelse til landsholdssamlinger er obligatorisk. Samlinger af denne art
kan evt. kaldes A-samlinger, da de benyttes som forberedelse til mesterskaberne EM og VM.
Beslutningen omkring frivillig deltagelse for B-hold til Camps, er også i tråd med øvrige discipliner, hvor
deltagelsen i udviklingssamlinger er frivillig på Talent- og Eliteudviklingssamlinger (TEU-samlinger).”
Indstilling:
A-hold skal deltage i aktiviteten (anvende international instruktør/dommermodul)
B-hold kan deltage i aktiviteten (junior lg/sp, women lg/sp) og kan deltage i camp (children lg/sp)
Beslutning:
Udvalget godkender ovenstående for camp i 2021. Og skal tages op igen i 2022. Grundet dags dato covid19 restriktioner udsættes agg campen d. 13.-14. februar.
Der arbejdes på at finde en løsning for de A-hold der skal deltage ved en Ifagg konkurrence.
8. Redskabsserie DM 1 rd 2021 – Udgår grundet beslutning i pkt. 9
Der er kommet flere henvendelser omkring hold, der ønsker at skifte række til en uden redskab, da
de ikke kan nå at få en redskabsserie klar til DM 1 rd grundet forlængelsen af lockdown.
Kan vi finde på alternativer for at vi ikke får en sæson bestående af rækker kun uden redskaber?
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•

Alternativ 1b:
Holdene bliver indplaceret efter en serie dvs enten fri eller redskab, efter eget valg. Den anden
serie bedømmes, men tæller ikke med, gælder kun DM 1 rd med mindre lock down forlænges
ind i februar. Dette for at de fortsat stiller op med to serier.

•

Alternativ 1a:
Holdene bliver indplaceret efter en serie dvs enten fri eller redskab, efter eget valg. Den anden
serie vises, men bedømmes ikke, gælder kun DM 1 rd med mindre lock down forlænges ind i
februar. Dette for at de fortsat stiller op med to serier. (Fordel kunne måske være at vi derved
kan imødekomme den kritiske dommersituation med at stille med 2 dommerteams, da jeg
regner med at det primært er redskabsserien, der fravælges jf allerede modtagne
henvendelser)

•

Alternativ 2:
Holdene må valgfrit stille med gammel redskabsserie fra sidste år eller nyt redskab, dvs samme
koncept som vi anvender til efterskole DM, dog blot kun med 2 redskabsmuligheder.

•

Alternativ 3:
Alternativ 1a/1b og 2 sammen
Indstilling:
Alternativerne og evt. indkomne forslag debatteres i forhold til fordele/ulemper/konsekvenser.
Beslutning:

Debatpunkter:
9. DM 1. runde 2021 – ny gennemgang grundet forlængelse af restriktionerne til 17.01.21:
•

Status dommere (THB): deltagelse virtuelt/fysisk fremmøde

•

Mindste trænings periode efter lock-down:
o

Minirække og yngre: Minimum 1 måned samtræning

o

Pigerækken og ældre: Minimum14 dage samtræning

•

Status Gymstream (CKR): tekniske virtuelle set up for sæson 2021

•

Behandling/opdatering af løsninger:

Beslutning
En total aflysning af DM 1. runde 2021 grundet Covid-19. Konsekvens betyder at
regionsmesterskaber afholdes uden divisionsopdeling. Inddeling vil ske efter karakterer ved
regionsmesterskaberne.
URG har besluttet at de gerne vil betale 50% tilbage af tilmeldingsgebyret til DM 1. og 2. runde.
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LKO beder om accept af bestyrelsen.
Hvis det bliver muligt at træne sammen i hallerne igen inden 6.-7. februar, så afholder URG en
frivillig Grand Prix OPVISNING på Zoom (online) for de hold der mener, de er klar til en
opvisning (kræver tilmelding af min. 20 hold).
Regionsmesterskaberne GPR og RSG
URG vil primo februar vurdere hvilke muligheder, der er for afholdelse af
regionsmesterskaberne iht. de gældende restriktioner der er for Covid-19.
Generelt vil vi vurdere en måned inden afholdelse under hvilke betingelser konkurrencen kan
afholdes.

10. Beslutninger taget mellem møderne
Ingen beslutninger taget

11. Valg af referent og mødeleder
Referent: SOJ
Mødeleder: IKL
Næste møde: 18. januar 2021 19:00-21:00

12. Eventuelt

13. Godkendelse af referat
Udsendes til godkendelse pr. mail (05.01.2021), frist for kommentering (10.01.2021), hvorefter
referat lægges på hjemmesiden.

URG møder sæson 2020-2021:
Mødenr.

Dag

Tid

Sted

1

26.11.2020

20.30 – 22.00

Teams

2

14.12.2020

20.30 – 22.00

Teams

3

21.12.2020

19.00 – 21.00

Teams
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4

05.01.2021

20.00-21.00

Teams (ekstraordinært møde Covid-19)

5

18.01.2021

19.00– 21.00

Teams

6

Februar

20.30 – 22.00

Teams

7

Marts

20.30 – 22.00

Teams

8

April

20.30 – 22.00

Teams

9

Maj

20.30 – 22.00

Teams

10

Juni

20.30 – 22.00

Teams

10.00 – 16.00

Bolbro / Virtuelt

11

Sommerseminar
Juni

12

August

20.30 – 22.00

Teams

13

September

20.30 – 22.00

Teams

13

September
Oktober

19.30-21.00

Webinar RSG – Bedre Sportslig Udvikling

14

Oktober

20.30 – 22.00

Teams

15

November

20.30 – 22.00

Teams
Repræsentantskabsweekend, Onboarding

1

13.11.2021

Heldagsmøde

seminar & Udvalgsmøde, Skandic Kolding
Skal prioriteres

