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Mødedato: Bestyrelsesmøde 6/2021 

Tid: 7. Maj 2021 

Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

 

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), Helge Fisker (HFI) 

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

 

Dagsorden  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi 2021 

Bestyrelsen besluttede indstilling på budgetbesparelser på i alt 2,22 mio. kr. og at det 

forventede resterende underskud på 2,24 mio. kr. dækkes af egenkapitalen. Budgetjusteringen 

tager hensyn til den fortsatte udvikling og strategiske arbejde i GymDanmark. Bestyrelsen blev 

orienteret om egenkapital og investeringsplan og konstaterede, at egenkapitalen stadig er 

yderst solid.  

 

3. Vedtægtsrevision  

På Årsmøde 2020 bad repræsentantskabet bestyrelsen om at gennemskrive 

vedtægtsrevisionsforslaget og at genfremsætte det ved Årsmødet 2021. Bestyrelsen besluttede 

at sende det gennemskrevne vedtægtsforslag i høring hos medlemsforeningerne 15. maj – 1. 

august. 

 

4. Eventstrategi 

Bestyrelsen besluttede eventstrategi som følger strategien for 2022-2025. Beslutningen betyder 

en prioritering af nationale events, samt de events vi er forpligtet til jf. nordisk samarbejde. 

 

Sommerseminar  

Orientering og gennemgang af program for sommerseminar 
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5. Orientering 

Bestyrelsen blev mundtligt orienteret 

- Tøjaftale med Chopar genforhandling opstartes ultimo maj 

- MSR valgt til DIFs udviklingsudvalg.  

- GymDanmark deltager i forskningsprojekt om ’uønsket seksuel opmærksomhed’ på 

arbejdspladser, som udføres af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

GymDanmarks medarbejdere deltager, sammen med andre Specialforbund i 

undersøgelsen.  

- DIFs Årsmøde, fem personer skal deltage for at udnytte alle vores stemmer. JEH er opstillet. 

- Strategi 2022-2025 er indleveret til DIF. Bestyrelseskursus med Martin Borch om ’Den 

strategiske bestyrelse’. Proces i administrationen omkring opgave- og kompetencefordeling 

i forhold til den fremtidige organisering er påbegyndt. 

- HFI orienterede om udviklings- og resultatmål i forhold til netop overståede EM’er i 

Idrætsgymnastik, Trampolin og Tumbling 

- Lønkompensationsordning har været undersøgt, men den økonomiske gevinst ved 

hjemsendelser viste sig ikke at stå mål med tabet på andre parametre. Foreningerne har i 

stor stil efterspurgt information og sparring, og hjemsendelser ville sætte den strategiske 

udvikling i stå og give et efterslæb på planlægning og koordinering af forbundets 

kommende aktiviteter. 

6. Evt.  

 

KLOKKEN 17.00-19.00 

Bestyrelsesseminar, Den strategiske bestyrelse v/Martin Borch, DIF 

 


