Referat URG Udvalgsmøde

Nr. 13 – 2020/2021

Mødedato:

7. juni 2021 kl. 20.20 – 22.00

Mødenavn:

URG møde 13

Sted:

Teams

Deltagere:

Beth Thygensen (bth), Camilla Kruse (ckr), Helle Jensen (hje), Inger Kluwer (ikl), Sofie Jørgensen
(soj), Tine Bull (thb), Lotte Kok (lko)

Afbud:

Hanne Enevoldsen (hen), Helle Rusbjerg (hbr)

Referent:

Lotte Kok (lko)

Ordstyrer:

Tine Bull (thb)

1. Godkendelse af dagsorden
GPR DM: Hvordan håndteres halvfærdige serier?
2. Orientering fra formand
Nyt fra bestyrelsen
N/A
Andet
IFAGG har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 24.06, HFI og LKO deltager. Indkaldelse sendes
til de danske IFAGG dommere og udvalget for evt. input/kommentarer.
3. Status Økonomi 2021 v/CKR
Ingen nye rapporter er modtaget siden sidst
4. Budget 2022 v/CKR
Møde med GymDK er udmeldt til at bliver afholdt i uge 35
5. Stævnekalender
Opdateret stævnekalender er sendt ud før mødet, opdateret med 2022.

Beslutningspunkter:
6. Afvikling af kommende RSG konkurrence
a)

Der skal tages stilling til afvikling af kommende RSG konkurrence, om denne kan afvikles som en almindelig
konkurrence, da det samlede antal personer i hallen må forventes at være under 500 personer.

b) GymStream har ikke mulighed for at live streame, forslag er at spørge RG Friends om de kan livestreame på
samme betingelser som GymStream – dvs med kontrakt fra GymDK.
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Indstilling:
Stillingtagen til:
a) Udfra tallene og hallens beskaffenhed skal der tages stilling til afvikling med eller uden publikum.
b) Stilingtagen til live streaming.

Beslutning:
a) Der er kun plads til 40 personer, fordelt på 10 klubber. Caféen er lukket, mødelokaler er i brug. Kan vi tilgodese
de jyske forældre der kommer med biler fyldt med gymnaster? Konkurrencen er planlagt til 10-18. SOJ undersøger
muligheder for at finde et lokale, hvor de jyske chauffører kan være under konkurrencen.
b) RG Friends vil gerne livestreame for os, SOJ undersøger pris og vender retur. LKO udarbejder kontrakt til dem.
7. Konkurrencegulv uden tæppe i GPR
Udvikingen i forhold til at vælge tæppe versus gulv har vist at der overvejende vælges tæppe, så er tiden kommet til
at afskaffe gulv fladen i GPR konkurrencerne til fordel for at opretholde zoneinddelingen, da vi har fået positiv
feedback på at man har sin egen zone.
Oversigt over tæppe/gulv valg i 2021:
Række
Mikro
Mini mono
Mini 8-10
Mini 10-12
Pigerække
Tweens
Senior Fri
Junior
Senior

Gulv fri serie

Gulv redskabserie

Samlet antal hold

3
3
3
1
4
1
2
1
0

N/A
N/A
4
6
5
N/A
N/A
2
0

8
9
11
15
12
10
7
12
7

Procent tæppevalg
Fri / redskab
63%
66%
73% / 64%
93% / 60%
67% / 58%
90%
71%
92% / 83%
100%

Indstilling:
Beslutning om at gulv afskaffes i forhold til at lægge op til zoneinddelinger i opvarmningshal(ler).
Beslutning:
Man kunne overveje at inddele zonerne anderledes, således at 4 hold deler 1 zone. Vi anbefaler, at man kigger på
zoner til de kommende konkurrencer, hvis muligt. Punktet sættes på dagsorden til sommerseminar for en snak
omkring tæppe/gulv/zone debat.
8. Lodtrækning af startrækkefølge nationale AGG konkurrencer
Grundet corona har vi trukket lod onsdag aften før konkurrencen, således at ikke alle hold mødte op lørdag morgen
til lodtrækning. Det fungerer godt, da det giver mere ro i forhold til at opdatere beregnersystem, lægge musik i
rækkefølge, trække licenslister osv, så derfor kunne det være en god idé at implementere dette som en fast del af
vores konkurrenceafvikling fremover med eller uden pandemier.
Indstilling:
Godkendelse af lodtrækning foretages onsdag før konkurrencedagen.
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Beslutning:
Indstillingen er besluttet gældende fra Udtagelseskonkurrence 2021/2022.
Debatpunkter:
9. Tæppeudlån
Idag har vi afsat 5000,- til værtsforening til at tæppelån, men der er ingenting til den forening, der låner sit tæppe
ud og dermed har slid på sit tæppe. Er dette rimeligt?
Snak omkring løsninger, således at vi kan få det op på et beslutningspunkt til næste møde og så det kan indregnes i
budget 2021.
Pengene afsat til tæppelån spises ofte op af transportudgifter, således at dem, der har slidet på deres tæppet får
ingen godtgørelse. Det er ofte de samme, der låner ud og en evt. tæpperens afholdes af udlånede forening.
Forslag: Arrangerende forening arrangerer transport tur/retur, udgift dækkes mod forevisning af regning op til
5000,-. Derudover betaler arrangerende forening 2500,- pr tæppe til udlejer.
Vi kan også kigge ind i hvordan TeamGym håndtere det. De har en redskabscontainer som er obligatorisk at leje for
arrangerende forening, udgift til leje afholdes af arrangerende forening.
Vi skal også regnes på det økonomiske aspekt.
Skal URG have en container – prisen idag er på omkring 50.000 og mere. På 1 år afholder vi ca 9 konkurrence á
5000 i transport, så har vi ”tjent” tæppet på 1 år. LKO kigger ind i det og ser om kan udarbejdes en businesscase for
dette
10. Hvor meget tæppe skal være til rådighed under GPR /AGG/RSG konkurrencer?
I netop afholdt DM AGG var der ikke tæpper i zonerne, hvilket var meldt ud på forhånd, så nogen hold kom med
Ikea måtter, egen tæppe baner etc. Det er ikke hensigtmæssigt, da vi gerne vil tilbyde samme forhold for alle hold.
Vi skal have en principiel snak omkring hvad skal der være til rådighed på følgende typer af konkurrencer:
AGG:
Udtagelseskonkurrence – 2 tæpper (konkurrence + prøvegulv)
DM – 2 tæpper (konkurrence + prøvegulv)
GPR:
Regionsmesterskaber – 2 tæpper (konkurrence + prøvegulv)
DM – 2 tæpper (konkurrence + prøvegulv)
RSG:
Regionsmesterskaber – 2 tæpper (konkurrence + prøvegulv)
DM – 2 tæpper (konkurrence + prøvegulv)
Output af snak sættes på et beslutningspunkt på næste URG møde, så det kan blive meldt ud til kommende værter
og inkorporeres i Stævnekontrakten.
11. Sommerseminar
Fordeling af opgaver i forhold til dette.
GPR reglementsorientering
RSG reglement efter OL
Tæppe/gulv/zone snak
Udvalgte strategi punkter sættes på dagsorden
Dommerproblematik – der mangler dommere GPR & RSG; debat om hvad skal der til for at I får en dommere, og
skal vi have nogen tiltag omkring restriktioner for de foreninger, der ikke har dommere. Hvad tænker I?
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LKO undersøger hvordan TeamGym sæt-op er i forhold til krav til dommere og/eller restriktioner.
12. GPR DM: Hvordan håndteres halvfærdige serier?
Ingen karaktergivning til halvfærdige serier, dvs hvor musikken spiller videre efter slutstilling.
13. Beslutninger taget mellem møderne
Ingen
14. Valg af referent og mødeleder
Referent: SOJ
Mødeleder: IKL
Næste møde: 21.06.2021 kl. 20.30-22.00 (Godkendelse af GPR reglement, planlægning af sommerseminar)

15. Eventuelt
Hvor længe bliver videoerne liggende på YouTube – de bliver liggende i flere år. GymDanmark er ejer af kanalen.
Henvendelse omkring genovervejelse af divisionsinddeling. Beslutningen bliver ikke omgjort, LKO svarer på
mailen.

16. Godkendelse af referat
Udsendes til godkendelse pr. mail (07.06.2021), frist for kommentering (14.06.2021), 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)

Teams (ekstraordinært møde Covid-19)
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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

14

21.06.2021

20.30 – 22.00

Teams

N/A

22.08.2021

10.00 – 16.00

Sommerseminar Virtuelt

15

August

20.30 – 22.00

Teams

16

September

20.30 – 22.00

Teams

N/A

September
Oktober

19.30-21.00

17

Oktober

20.30 – 22.00

Teams

18

November

20.30 – 22.00

Teams

Heldagsmøde

Repræsentantskabsweekend, Onboarding seminar
& Udvalgsmøde, Skandic Kolding
Skal prioriteres

1

13.11.2021

Webinar RSG – Bedre Sportslig Udvikling

