Referat URG Udvalgsmøde

Nr. 6 – 2020/2021

Mødedato:

15. februar 2021 kl. 19.00 – 21.00

Mødenavn: URG møde 6
Sted:

Teams

Deltagere:

Beth Thygensen (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:

Lotte Kok (lko)

Ordstyrer:

Helle Jensen (hje)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt
2. Orientering fra formand
Nyt fra bestyrelsen
Intet nyt
Andet
Intet nyt
3. Status Økonomi 2020 v/CKR
Overskud på 50.000, regnskab er lukket. CKR undersøger om vi kan få beløbet overført til 2021
budget.
4. Status Økonomi 2021 v/CKR
Intet nyt
5. Stævnekalender
Vi skal have sendt datoer ud for sæson 2021/2022 så foreningerne kan byde ind.
Følgende behandles særskilt under beslutningspunkter:
Dato AGG børnecamp efterår 2021
AGG Udtagelseskonkurrence (november 2021 versus januar 2022)
IKL kontakter kontoret for udsendelse omkring værtsforeninger 2022, frist for ansøgning
15.04.2021.
Beslutningspunkter:
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6. Entré indtægt versus live stream indtægt
Der skal udarbejdes stævnekontrakter og jf disse får værtsforeningerne entré indtægterne. Men
hvis der ikke må være publikum til stede skal vi have kigget ind i live stream indtægterne, som kan
gå til værtsforeningerne. LKO er bekymret for at værtsforeningerne trækker sig, hvis der ikke er en
økonomisk gulerod, men blot ligger arbejdet tilbage. Fordelingen af udgifter skal også besluttes.
Hvad skal et evt. gebyr være? 20,- 25,-?
Der var 5000 klik pr dag til Udtagelseskonkurrencen. Det må nok forventes at antallet falder hvis
der skal betales et gebyr.
Indstilling:
Beslutning om et eventuelt gebyr og størrelsen deraf
Beslutning:
Gebyrer skal afspejle værtsforeningens arbejdsindsats, samt publikums lyst til at blive hængende.
Hold stiller op fra egen hal, ingen opgaver for værtsforening. Pris: 0,- Alle udgifter til at opstille i egen hal
afholdes af opstillende hold/forening.
Hold stiller op i hallen, uden publikum. Pris: 50,- Udgifter i forbindelse med afholdelse af konkurrencen
dækkes af udvalget (dommerforplejning, indkøb af håndsprit, tilskud til tæpperelateret udgift). IKL
kontakter værtsforeninger for at få afklaret om nogen skal betale halleje.
7. Dato AGG børnecamp i efteråret
Camp gruppen har haft møde, og det var svært at få landet datoer for henholdsvis børne og
junior/senior camp. LKO vil indstille til at URG tager beslutningen omkring datoerne og overlader
arbejdet omkring struktur og indhold til camp gruppen. Dette vil medføre at vi kan få dem ind i
vores kalender og kan lægge dem i samme weekend år efter år, hvilket gør planlægning for
forældre og trænerne lettere.
Indstilling:
Oplæg lige pt. er følgende:
junior/senior camp i 3. weekend i september
børnecamp 4. weekend i september
Beslutning:
Junior/senior 3. weekend i september
Børnehold: sidste weekend i november
8. AGG Udtagelseskonkurrence
AGG udtagelseskonkurrencen ligger ikke længere hensigsmæssigt, så længe IFAGG lægger VM i
november. Holdene skal stille med ny serie den ene weekend og til IFAGG konkurrence den næste
weekend med en anden serie.
Skal vi flytte udtagelsen? og til hvor?
IFAGG konkurrencer begynder i februar/primo marts, så tilmelding skal kunne foretages inden for
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fristen hvis den flyttes.
Indstilling:
Beslutning om placering af udtagelseskonkurrence 2021/2022.
Beslutning:
Udtagelseskonkurrencen lægges 8.-9. januar 2022 (første weekend efter juleferien). LKO skriver til
Landsholdsshefen og de danske IFAGG dommere om dette har indflydelse på udtagelseskriterierne
i forhold til udtagelse på baggrund af DM.
9. Antal serier til konkurrencer forår 2021
Skal der være mulighed for at stille med færre serier til forårets konkurrencer?
RSG: mulighed for at reducere fra 4 til 2?
GPR: mulighed for at kun at blive bedømt i 1 serie?
Håndtering af beslutning i forhold til medaljeinddeling mv, hvis hold vælger kun at stille med 1 serie
og andre med 2?
Indstilling:
Beslutning om hvad skal vi tilbyde og hvordan skal/kan det håndteres operationelt.
Debat omkring RSG og GPR.
Beslutning:
RSG:
Tilmelding udsættes til 15. marts (regionsmesterskaberne), eftertilmelding 22. marts, hvorefter der tages
bestik af situationen i forhold til Covid-19 restriktionerne. Ekstraordinært møde afholdes primo marts.
Tilmelding til DM flyttes til efter regionsmesterskaberne.
Det er muligt at skrifte række (fx fra 2 serier til 4 serier) individuelt iht gældende reglement mellem
regionsmesterskaberne og DM.
Regionsmesterskaberne:
Hvis du deltager i en række med 4 serier, tæller de 3 serier (bedste resultater)
Hvis du deltager i en række med 3 serier, tæller de 2 serier (bedste resultater).
DM vurderes senere når vi kender situationen i marts måned.
GPR:
Regionsmesterskaberne ligger umtimo april, så beslutning udsættes til efter 1. marts, når vi kender status
for kommende restriktioner.
10. Udtagelse til EM 2021 i RSG senior
Vi har første GymDK konkurrence i april, så er der behov for en ”virtuel” udtagelse af junior/senior.
Seniorer træner lige pt, mens juniorer ikke træner.
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Er det tids nok at udtage på baggrund af resultaterne til regionsmesterskaberne, og hvordan
sammenlignes disse, når det er to forskellige konkurrencer.
Hvor mange kan tænkes at kunne kvalificere sig – er antallet højere end antal tilladte tilmeldte?
11. Indstilling:
Beslutning om håndtering af udtagelse til EM i RSG
Forhåndstilmelding 11.03.21 (unavngiven)
Endelig tilmelding 11.05.21
Der må sendes 3 gymnaster plus 1 i reserve.
Beslutning:
Hvis alle senior landsholdsgymnaster træner kan afholdes en virtuel konkurrence med samme
opsætning som AGG udtagelsen i januar.
Forventet deltagerantal: ca 10 gymnaster med 4 serier.
Forslag til dato 27. marts 2021.
SOJ er tovholder og bruger CKR omkring det praktiske.
Debatpunkter:
12. Evaluering af AGG Udtagelseskonkurrence 2
Behandling af indkommen feedback
Hvad skal vi være opmærksom på næste gang?
Der er arbejdet videre med lydsiden siden konkurrencen. Der testes stadig på det at streame med 2
devices, en med video og en med musik, for at optimere.
Man kan ikke samle musikken, da gymnasterne så ikke kan høre det, derfor skal den spilles i hallen
hvor gymnasterne er..
Opload hastighed er afhængig af hallens internet, bedre kvalitet kræver at vi kender alle hallernes
hastigheder.
Feedback forespurgt hos de danske IFAGG dommere, men ingen svar er ikke modtaget.
Vi skal have udarbejdet et skriv omkring anbefalinger og teknisk sæt-op.
13. Online GPR konkurrencer og koreografi skemaer
Kan Tariff anvendes ligesom til musikfilerne?
Positivt svar fra SES. Nogle af dommere bruger dette aktivt som papir, så vil det være en show
stopper for at afholde en GPR konkurrence. Vi kan ikke forvente at dommerne selv skal printe, og
nogle har måske ikke mulighed grundet hjemarbejdspladser mv.
THB spørger dommerne omkring behov for disse skemaer (som pdf fil, som papir til skrive på).
Punktet tages på dagsorden næste gang.
14. Beslutninger taget mellem møderne
Ingen
15. Valg af referent og mødeleder
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Referent: THB
Mødeleder: CKR

Næste møde: 01. marts 2021 19-20 (ikke i hallerne), 20.30-21.30 (hvis tilbage i hallerne)

16. Eventuelt
Zoom event primo april (10.-11.april) hvis gymnasterne er tilbage i hallerne primo marts. Tages på
næste møde.

17. Godkendelse af referat
Udsendes til godkendelse pr. mail (16.02.2021), frist for kommentering (23.02.2021), 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

4

05.01.2021

20.00-21.00

Teams (ekstraordinært møde Covid-19)

5

18.01.2021

19.00– 21.00

Teams

6

15.02.2021

19.00 – 21.00

Teams

7

01.03.2021

8

15.03.2021

20.30 – 22.00

Teams

9

19.04.2021

20.30 – 22.00

Teams

10

Maj

20.30 – 22.00

Teams

Juni

20.30 – 22.00

Teams

10.00 – 16.00

Bolbro / Virtuelt

11
12

Sommerseminar
Juni

19.00 – 20.00
(20.30 – 21.30)

Teams (ekstraordinært møde Covid-19)

13

August

20.30 – 22.00

Teams

14

September

20.30 – 22.00

Teams
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15

September
Oktober

19.30-21.00

Webinar RSG – Bedre Sportslig Udvikling

16

Oktober

20.30 – 22.00

Teams

17

November

20.30 – 22.00

Teams
Repræsentantskabsweekend, Onboarding

1

13.11.2021

Heldagsmøde

seminar & Udvalgsmøde, Skandic Kolding
Skal prioriteres

