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Mødedato: 21. juni 2021 kl. 20.20 – 22.00  

Mødenavn: URG møde 14 – ekstraordinært for godkendelse af GPR reglement 

Sted: Teams 

Deltagere: Beth Thygensen (bth), Camilla Kruse (ckr), Helle Jensen (hje), Inger Kluwer (ikl), Sofie Jørgensen 

(soj), Tine Bull (thb), Lotte Kok (lko), Hanne Enevoldsen (hen), Helle Rusbjerg (hbr) 

Afbud:             Ingen 

Referent: HBR erstatter SOJ 

Ordstyrer: IKL 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

• Tilføjelse af pkt. under evt. vedr. Nordisk 2022 fra SOJ 

 

 

2. Orientering fra formand  

 

Nyt fra bestyrelsen  

• Jens Hornemann er valgt ind i DIF´s bestyrelse 

 

Andet 

• Nej  

 

 

Beslutningspunkter: 

 

3. Godkendelse af GPR reglement for 2021/2022 (HEN) 

Fremsendt reglementsoplæg behandles.  

Indstilling: 

Behandling og godkendelse af reglementsgruppens oplæg. 

Beslutning: 

• URG har besluttet, at godkende det fremsendte reglement. 
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4. Virtuel kursus/ Forum i reglement delt i 3  (IKL) 

Beslutning om afholdelse af virtuelt kursus/forum i reglement (GPR) i august. 

Oplæg til dagsorden:  

Senior ca 2 timer 

Pige/tweens 2 timer 

Mikro mini 2 timer 

IKL har talt med dommer/ trænerne om dette og de syntes det ville være en god ide. Kan kursus være gratis jf. 

retningslinjer for afvikling af kurser i GymDK?         

Indstilling: 

Beslutning om at afholdelse af ovenstående event, samt pris for deltagelse. 

Beslutning: 

• CKR undersøger med GymDk om vi kan få dækket betaling til tovholder ved et sådan webinar såfremt det 

er fysisk afholdelse. CKR henvender sig direkte til IKL. 

• Evt. kunne vi anslå et beløb på 50kr pr. deltager for deltagelse i et virtuelt kursus. 

• Det er besluttet, at IKL får frie hænder til at udforme et oplæg til ovenstående. 

 

 

5. Ny tovholder for AGG camp gruppen 

HBR har informeret LKO at hun trækker sig fra gruppen. Vi skal have fundet en ny tovholder, da camp 

arrangement skal igang sættes for efterårets camps (AGG og RSG). Dokumentet Arbejdsgrundlaget skal opdateres 

på baggrund af ændring. 

Indstilling: 

Ny tovholder skal findes. 

Beslutning: 

• HBR samler information og sender det til den nye tovholder for AGG Camp gruppen. De nye valgte er 

følgende: CKR og THB. 

• URG retter henvendelse til personer i camp gruppen for yderligere assistance. 

 

 

Debatpunkter: 

 

6. Planlægning af sommerseminar 

Fastsættelse af punkter til dagsorden, samt format 

 

• LKO laver et oplæg til en dagsorden 
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7. Indsendelse af musik mv til tiden til konkurrencer (SOJ) 

Det opleves gang på gang at deadlines ikke overholdes og at man ikke beder om lov til at overskride disse. Hvad 

kan vi gøre for at deadlines overholdes? 

 

• Forslag fra LKO om brug af Tarif systemet. 

 

•  URG ønsker ikke, at der skal uddeles strafpoint i henhold til reglement ved en eventuel overskridelse af 

deadline fra instruktørerne, det betegnes som værende uhensigtsmæssigt, at straffen rammer den enkelte 

gymnast. 

 

8. Hvor mange møder skal holdes i resten af året/2022 (HBR) 

Antallet af møder i H1 2021 har været mange grundet almindelige månedlige møder, og ekstraordinære møder 

grundet Covid-19 situationen samt et grundet reglementsoplæg ikke fremsendt til ordinært URG møde primo juni. 

Hvor mange skal holdes resten af året 2021 og 2022? 

Mødefrekvens er beskrevet i vores foretningsorden, normalt er det 1 møde pr måned; juli undtaget.  

 

• Forslag til fysisk møde samt stadig gøre brug af de virtuelle møder fremadrettet. 

 

 

9. Orientering omkring TeamGym sæt-op: 

Dommere: 

Rekrutering foregår ad frivillig vej, de har ca 10 nye dommere pr år. Oversat til vores licens tal vil det betyde at vi 

skal have ca 3,6 pr år. 

Teamgym (5000 licenser), GPR (1800 licenser) 

 

Redskabscontainer: 

Redskabscontainer er indkøbt af TeamGym, indhold sponsoret. parkeringsplads er arrangeret af sponsor (gymnova) 

og koster ikke udvalget noget. 

Det er obligatorisk at leje container pris 8500 pr konkurrence. Eneste foreningen selv må stille med er rytmegulv. 

Pris for transport rundt i landet ligger mellem 5000 – 8000 alt efter afstand (og passering af broer) 

 

• LKO tager sig af dette for at finde prisen. 

 

10. Beslutninger taget mellem møderne 

• Ingen 

11. Valg af referent og mødeleder 

Referent: SOJ 

Mødeleder: THB 

Næste møde: 5 september 2021 (09:15)/10:00-16:00 Mødet forventes afholdt som fysisk hos LKO. 
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12.  Eventuelt  

• Forslag fra GymDK til SOJ omkring afholdelse af Nordisk 2022 i maj i stedet for marts 2022 grundet 

manglende dommeruddannelse i henhold til det nye RSG reglement, som endnu ikke er på plads her i juni 

2021. URG anbefaler følgende datoer til afholdelse: 30/4 el. 1/5 2022 - SOJ skriver tilbage til GymDK. 

• Orientering fra LKO vedr. afslag på dækning af udgifterne til livestreaming ved DM i RSG. Der blev 

truffet en overordnet beslutning, idet livestreaming ikke var en forudsætning for, at DM RSG kunne 

afholdes i 2021. I modsætning til DM GPX 2021 hvor det desværre ikke var mulig at afholde 

konkurrencen, uden brug af livestreaming grundet Covid-19 situationen. 

 

13.  Godkendelse af referat 

Udsendes til godkendelse pr. mail (24.06.2021), frist for kommentering (01.07.2021), 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) 
Teams (ekstraordinært møde Covid-19) 

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 

14 21.06.2021 20.30 – 22.00 Teams 



 

         Dagsorden URG Udvalgsmøde 

        Nr. 14 – 2020/2021                                                                    

 

 

 

 16.08.2021 20.30 – 21.30 Teams planlægning sommerseminar 

N/A 22.08.2021 10.00 – 16.00 Sommerseminar Virtuelt 

15 September 10.00 – 16.00 Fysisk 

16 September 20.30 – 22.00 Teams 

N/A 
September 

Oktober 
19.30-21.00 Webinar RSG – Bedre Sportslig Udvikling 

17 Oktober 20.30 – 22.00 Teams 

18 November 20.30 – 22.00 Teams 

1 13.11.2021 Heldagsmøde 

Repræsentantskabsweekend, Onboarding seminar 

& Udvalgsmøde, Skandic Kolding 

Skal prioriteres 

 


