Referat

Bestyrelsesmøde 7/2021

Mødedato:

Bestyrelsesmøde 7/2021

Tid:

tirsdag den 22. juni kl. 19.00 - 22.00

Sted:

TEAMS

Deltagere:

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

Referat:

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

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. EM Rope Skipping 2022
På bestyrelsesmødet i maj besluttede bestyrelsen en eventstrategi for de næste 4 år, som ligger
i tråd med den nye strategi for forbundet 2022-2024. Her er det de nationale events og
eksempelvis DM’er, der prioriteres og udvikles, og internationalt afholdes kun de events, vi er
forpligtet til via det nordiske samarbejde (NM’er). Dog besluttede bestyrelsen at behandle et
forslag fra RSU om EM i Rope Skipping 2022, særskilt på dette møde.
Der er udarbejdet en indstilling med budgetestimat og på baggrund at dette afviste bestyrelsen
at byde på eventet.
3. Gymnaestrada 2023 (Beslutning)
Bestyrelsen besluttede at alle danske gymnastik- og fitness kan deltage i World Gymnaestrada.
Såfremt foreningen ikke er medlem af GymDanmark, er det muligt med et ekstra holdtillæg på
850 kr. at deltage
4. Udvikling af opvisningsgymnastikken
Opbakning fra bestyrelsen til ledelsens oplæg.

5. Budgetprincipper 2022
Bestyrelsen besluttede, jf. indstilling, budgetprincipper for budget 2022, samt prioriterede
indsatser for udvalgene. Disse udsendes forud for arbejdsmøderne mellem udvalg og
administration, som ligger i august. Bestyrelsen behandler det endelige budgetforslag på
bestyrelsesmøde i september, hvorefter dette indstilles til repræsentantskabets godkendelse
med udsendelse af Årsmødemateriale i oktober.
Bestyrelsen besluttede at Sports Acros begynderrække (DK 1) godkendes til begynderlicens.
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6. Bestyrelsessammensætning
Med henblik på rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer, drøftede bestyrelsen nuværende
kompetenceprofil. Administrationen forbereder stillingsopslag til bestyrelsen mhb på
rekruttering i efteråret. Evaluering af bestyrelsesarbejdet fortsættes i efteråret.
7. Øvrigt (Orienteringspunkt)
a. Administrativ organisering iht. ny strategi
Bestyrelsen blev orienteret om ny administrativ organisering, samt de ubesatte
stillinger, der opslås over sommeren/efteråret.
b. Strategi
DON/AJA sender høringssvar til DIF (DIFs bestyrelse behandler på møde i august).
c. DM Ugen 2022
Der er god fremdrift i projektet – og der er afholdt møder med alle deltagende udvalg
og projektleder for DM-ugen i DIF, Mads Bang Aaen.
d. EM TeamGym 2020
Erhvervsstyrelsen har godkendt kompensationsansøgning for EM TeamGym 2020
Projektet afsluttes endeligt sammen med Sport Event Danmark og Ballerup Kommune i
løbet af sommeren.
e. DIF Årsmøde, mundtlig opsamling
På DIFs Årsmøde blev nuværende medlem af GymDanmarks bestyrelse Jens
Hornemann valgt til DIFs bestyrelse for en 2-årig periode. DIF fik også ny formand, Hans
Natorp og ny næstformand, Frans Hammer. Bestyrelsen ønskede Jens Hornemann
tillykke med valget.
8. Evt.
I forbindelse med at LCH trækker sig som næstformand for GymDanmark til Årsmødet, ønsker
JEH ønsker at opstille til posten.
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