Referat URG Udvalgsmøde

Nr. 12 – 2020/2021

Mødedato:

17. maj 2021 kl. 20.20 – 22.00

Mødenavn:

URG møde 12

Sted:

Teams

Deltagere:

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

Afbud:

Camilla Kruse (ckr),

Referent:

Tine Bull (thb)

Ordstyrer:

Helle Jensen (hje)

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

1. Orientering fra formand
Nyt fra bestyrelsen
Opfølgning af sommerseminar, nogen aktioner?
Vi tager det op som et punkt på et andet møde, hvor vi taler om hvad vi kan gøre for at udvikle os.
Andet

2. Status Økonomi 2021 v/CKR
Vi har fået status primo maj, men det er ikke retningsgivende, da vi ikke ved hvor meget der skal tilbagebetales fra
de forskellige konkurrencer.
3. Budget 2022 v/CKR
Vi skal gøre os tanker om hvordan vores områder ser ud og hvilke budget vi forventer.
4. Stævnekalender

Beslutningspunkter:

5. Dispensationsansøgning DM AGG junior rækken
Dispensationsansøgning modtaget fra et junior hold om at have en gymnast med, der er for ung i forhold til
IFAGG-reglementerne. Vi anvender IFAGG-reglerne til danske konkurrencer, og konkurrencen giver adgang til
deltagelse til VM for placering 1-3 i rækken. Der er ikke tidligere givet aldersdispensation i AGG.
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Indstilling:
Stillingtagen til:
a) Dispensation imødekommes dvs hold kan deltage og rejse som normalt
b) Dispensation imødekommes ikke, så holdet kan enten vælge at deltage udenfor konkurrence eller uden den for
unge gymnast.

Beslutning:
Vi beslutter pkt. b. Vi følger IFAGG´s reglement.
6. Afvikling af fælles DM/SM/FM/JM i GPR
a) Divisionsinddeling, skal dette sløjfes eller hvordan kan vi gøre dette?
Skal vi inddele efter karakterer på dagen?
Det er svært at styre, for hvad hvis vi ender med 3 divisioner grundet 3 points forskellen i forhold til
medaljebestilling.
Skal reglementsbeskrivelsen suspenderes og vi inddeler med 50% i hver division ved mere end 14 hold i rækken
upåagtet af opnået karakter?
Dommerbesætning er denne på plads?
Indstilling:
Beslutning om inddeling versus ingen inddeling

Beslutning:
Divisionsinddeling er suspenderet pga Covid-19
Vi har stadig problemer med dommerbesætningen. Thb sender ny mail ud til dommerne med den
dommerbesætning der er mulighed for indtil videre
b) Lokalitet af dommere/ DHGs henvendelse
Der er modtaget henvendelse fra DHG omkring online bedømmelse. Skal det være muligt for senior hold at deltage
i Køge uanset lokation? Skal dommerne sidde i hallen eller virtuelt?
Indstilling:
Behandling af DHGs henvendelse
Beslutning:
Vi holder fast i vores beslutning om at vi deler op i øst og vest og dommerne dømmer virtuelt. Det bliver ens
bedømmelse til alle. LKO skriver til DHG

7. Efterskole DM i rytme; dommere
Skal dommerne sidde i hallen, eller skal de dømme virtuelt? Mulighed for at jyske dommere sidder i hallen?
Der deltager 6 hold med 1 serie dvs konkurrence varer max 30 minutter. Vært er Flemming.
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Indstilling:
Beslutning om dommere dømmer virtuelt eller er fysisk til stede i hallen
Beslutning:
Dommerne dømmer virtuelt
8. Fælles efterskole DM i Rytme, Tumbling og TeamGym
LKO er kontaktet af stævneansvarlig fra TeamGym, der ville høre om vi er interesseret i at afholde et fælles
efterskole DM over 2 dage i Randers i 2022.
Det skal være et samarbejde mellem Tumbling, TeamGym og Rytme. LKO har fortalt at hvis præmissen var som
sidste år i Farum, hvor det er ren rytme torsdag og ren teamgym fredag, får vi intet ud af samarbejdet, da skolerne
ikke kom med deres teamgym gymnaster om torsdagen, men først fredag.
En løsning kunne være at køre inddelende torsdag og divisionsinddelt fredag.
Er det noget vi har lyst til at være med i?
Indstilling:

Beslutning:
LKO undersøger nærmere hvordan set-up´et skal være.
Debatpunkter:
9. Fælles DM i juni 2022
LKO har haft møde med Janne Jelstad og Mads fra DIF i formiddags i forhold til at bliver klogere på fælles DM
2022. Orientering fra disse møder gives på mødet.
Det afholdes sidste uge inden skole sommerferien. Vi vil gerne være nysgerrige på det. Vi skriver ud til AGG og
RSG efter sommerferien i år og spørg hvor mange der har en 3. g´er eller andre der afslutter deres skole og om det
bliver problemer. (senest svar 15/9-21)

10. Beslutninger taget mellem møderne
Ingen
11. Valg af referent og mødeleder
Referent: LKO
Mødeleder: HBR
Næste møde: 7. juni 2021 kl. 20.30 – 22.00

12. Eventuelt
Telefonisk forespørgsel fra Grindsted om dispensation. De har en pigerække hold (12-14) med en gymnast på 16
år. Vi giver ikke dispensation. Gymnasten kan stille op som junior gymnast.
Skal vi holde DM RSG over 2-3 dage? Vi afventer til vi ved hvor mange der er tilmeldt.
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13. Godkendelse af referat
Udsendes til godkendelse pr. mail (20.05.2021), frist for kommentering (24.05.2021), 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

19.00 – 20.00
(20.30 – 21.30)

8

15.03.2021

19.15 – 20.45

Teams

9

06.04.2021

19.15 – 20.45

Teams (ekstraordinært møde Covid-19)

10

19.04.2021

19.15 – 20.45

Teams

11

04.05.2021

20.10 – 20.45

Teams (ekstraordinært beslutningsmøde, RSG
konkurrencer 2022)

12

17.05.2021

20.30 – 22.00

Teams

13

07.06.2021

20.30 – 22.00

Teams

N/A

22.08.2021

10.00 – 16.00

Sommerseminar Virtuelt

14

August

20.30 – 22.00

Teams

15

September

20.30 – 22.00

Teams

N/A

September
Oktober

19.30-21.00

16

Oktober

20.30 – 22.00

Teams

17

November

20.30 – 22.00

Teams

1

13.11.2021

Heldagsmøde

Repræsentantskabsweekend, Onboarding seminar
& Udvalgsmøde, Skandic Kolding
Skal prioriteres

Teams (ekstraordinært møde Covid-19)

Webinar RSG – Bedre Sportslig Udvikling

