REFERAT Udvalget for Idrætsgymnastik

Udvalgsmøde

Mødedato: 09.08.2021, kl. 20:15-22:00
Mødenavn: Udvalgsmøde
Sted:
Skype
Til stede: Jørgen Beck-Bang, Lotte Unnerholm, Dorthe Wiedenbein og Jakob
Maagaard
Referat: Jakob Maagaard

”Gennem samarbejde og fastholdelse vil vi udvikle og udbrede idrætsgymnastikken i
Danmark”.

Orientering
Jakob orienterede om Regionsmøderne d. 4. og 5. september. Mødedatoerne er
blevet opdateret på GymDanmarks hjemmeside, og Jakob fremsender snarest en mail
ud til klubberne med en reminder og formål med mødet. I udgangspunktet bliver
mødet en orientering om Udvalgets situation, og hvilke opgaver der ligger foran os.
Jakob orienterede om arbejdet med budgettet for 2022. Kalenderen for 2022 er lagt
ind i det første udkast og budgetmødet forventes afholdt d. 26. august. Ralf og Jakob
deltager.
Sparring
Intet nyt
Drift
Jørgen orienterede om arbejdet med kalenderen for resten af 2021. Der var et par
udfordringer, men de blev løst. Jørgen fremsender ændringerne snarest til
Forbundskontoret.
Jakob præsenterer navneændringer til konkurrencerne i 2022 kalenderen. De bliver
godkendt af et enigt Udvalg og vil blive opdateret i kalenderen 2022.
Jørgen orienterede om processen omkring tildelingen af konkurrencer i 2022, der dog
ikke er påbegyndt. Dette iværksættes snarest ved Jørgen, og bliver italesat under
Regionsmøderne. Det er stadigvæk udvalgets forventning, at kalenderen kommer på
plads inden Årsmødet.
Beklædning, KIG
Lotte havde forud for mødet kommet med en indstilling til UIG, at reglerne for
beklædning ved KIG’s konkurrencer blev udspecificeret og opdateret. Dette blev
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debatteret ved mødet, og det blev besluttet, at der vil blive lavet en tilføjelse til
konkurrencemanualen. Derudover ville Lotte lave en opslag på de sociale medier, for
at gøre opmærksom på denne ændring.
Udvikling
Jakob ønskede, at arbejdet med en opdatering af MIG trin system blev påbegyndt i 2.
halvår af 2021. Juniorlandstræneren Anderson ville gerne støtte i denne opgave og
arbejdet forventes at blive færdig før udgangen af 2021.
Evt.
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