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Møde:
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Dato:

2. februar 2021 TEAMS

Deltagere:

Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Jens Hornemann (JEH), Morten
Rasmussen (MRA), Erik Juhl Mogensen (EJM), Mette Schmidt Rasmussen (MSR), Ditte
Okholm-Naut (DON).

Afbud:

Heidi Schmidt (HSC)

Referat:

Anne Nørkjær Werner (ANW), Anette Jentzsch (AJE)

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger
2. Godkendelse af referat
Bestyrelsen besluttede at punktet fremover udgår.
3. Afslutning af 2020
a. Årsregnskab 2020
Bestyrelsen fik fremlagt det foreløbige årsregnskab, som udviser et underskud på -642
tkr., hvilket er et væsentligt bedre resultat end budgetteret. Der var budgetteret med et
underskud på -2.759 tkr., heraf var 2.905 tkr. til planlagte strategiske initiativer som
skulle dækkes af henlæggelser. Mange initiativer er ikke igangsat i 2020 på grund af
Corona, og derfor påvirker det resultatet positivt.
GymDanmarks indtægter kommer i overvejende grad fra tilskudsmidler fra DIF,
medlemskontingenter og konkurrencelicenser, har de manglende indtægter fra aflyste
aktiviteter ikke påvirket GymDanmark så hårdt som man kunne frygte. Desuden er de
manglende indtægter på aktivitetsnedgangen blev opvejet af besparelser på mange
andre områder, herunder driften af aktiviteterne og landsholdene.
Det endelige årsregnskab forventes afleveret til revision inden udgangen af uge 5, og
det revideres i uge 6.
Bestyrelsen besluttede at årets underskud dækkes af egenkapitalen med 500 tkr fra
posten internationale event og 142 tkr fra posten strategiske henlæggelser. Derefter er
egenkapitalen på 9,5 mio kr.
b. Ledelsesberetning
Bestyrelsen godkendte.
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c. Strategiske resultater 2020 – DIF
Bestyrelsen er meget tilfredse med årets strategiindsatser. Vi har en fin målopfyldelse,
trods svære vilkår under Corona.
4. Coronapåvirkninger 2021
Bestyrelsen blev orienteret om Corona-pandemiens indflydelse på planlægning og afvikling af
GymDanmarks aktiviteter i 2021, herunder en række poster, hvor vi med sikkerhed ved, at der
vil komme betydelige budgetafvigelser.

5. Årshjul 2021
Årshjulet blev godkendt. Dato for sommerseminar vil blive fastlagt hurtigst mulig og meldt ud til
alle frivillige.

6. Værdipapirer
Revisionen har kommenteret på GymDanmarks værdipapirer og efterspørger en procedure for
hvorledes GymDanmarks midler må investeres, da der er tale om GymDanmarks forvaltning af
offentlige midler.
EJM, JEH, DON og PIJ arbejder videre med et konkret forslag om investeringer, og udarbejder et
oplæg til beslutning i bestyrelsen.

7. Orientering
Strategiproces
Da vi fortsat ikke har mulighed for at mødes fysisk, er næste skridt, at bestyrelsen har virtuel
strategiworkshop 10. februar med administrativ deltagelse.
Valg til DIF’s bestyrelse
GymDanmark opstiller JEH til DIFs bestyrelse.
Internationalt arbejde ang. safe sports
Der arbejdes på flere internationale fronter for at sikre en bedre kultur i gymnastikken.
8. Evt.
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