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Mødedato: 11. oktober 2021 kl. 20.30 – 22.00  

Mødenavn: URG møde 17 

Sted: Teams 

Deltagere: Camilla Kruse (ckr), Helle Jensen (hje), Inger Kluwer (ikl), Sofie Jørgensen (soj), Tine Bull (thb), Lotte 

Kok (lko), Hanne Enevoldsen (hen), Helle Rusbjerg (hbr), Beth Thygensen (bth 

Afbud:             

Referent: Camilla Kruse (ckr) 

Ordstyrer: Helle Rusbjerg (hbr) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Punkt omkring RG Friends lån af tablets tilføjes som beslutningspunkt.  

AGG camp tilføjes som beslutningspunkt 

 

2. Orientering fra formand  

 

Nyt fra bestyrelsen 

Vores forslag omkring begynder licens er sendt til indstilling som beslutningspunkt til bestyrelsesmøde primo 

oktober. 

Har ikke hørt noget nyt vedr. begynderlicens. Vi regner derfor med at det er besluttet af bestyrelsen. 

 

Andet 

Dommerbesøg: AGG VM hold har fået tilbudt et dommerbesøg (1200,-). Dette koordineres af disciplinkaptajn. 

3 repræsentanter fra GymDK deltager ved AGG VM (Disciplinkaptajn, Landsholdschef og formand URG), 

økonomi afholdes af GymDK. 

 

3. Økonomi 

 

Status 2021 

Vi følger budgettet, og ligger på nuværende tidspunkt med en bundlinje på 237.000. 

 

Budget 2022 

CKR gennemgår HEN´s budget og melder retur hvad det har af konsekvenser for bundlinjen i 2022 

 

 

4. Stævnekalender 

IFAGGs kalender er kommet, der er overlap mellem WCI og regionsmesterskaberne. Er det muligt at rykke 

regionsmesterskaberne? måske en weekend frem, hvor der har ligget NM i RSG, som er blevet flyttet i maj. 

 

FM/JM fastholdes på den 13. marts 2022 

 

SM forsøges flyttet til den 5. marts 2022. Dommerne forespørges først. Og IKL spørger UIG om de vil bytte dato. 

Herefter meldes der ud til klubberne og GymDK kalenderen opdateres.  
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Beslutningspunkter:  

1. foreningslån af tablets til ikke URG konkurrencer. 

Tablets kan udlånes af URG for kr. 100 pr. stk. ved ansøgning. Hvis tablets går i stykker, er foreningen 

erstatningspligtig. Foreningen er selv ansvarlig for opsætning. 

 

2. AGG camp i november besluttes aflyst da det ikke har været muligt at skaffe instruktører, og der findes dato for AGG 

camp i 2022 efter udtagelsen. OBS! CKR har efterfølgende fundet instruktører og forsøger at gå gennemført AGG 

Camp hvis der tilmeldes nogen.  

 

 

Debatpunkter:  

5. Præsentation Aktivitetsmødet 

THB samler præsentationen til dagen.  

URG samler op på næste møde. 

 

6. Dommerudvikling GPR 2022 – opfølgning fra sidste møde 

Fra sidste møde: 

Tager begynderdommerkurset og bliver på weekenddommerkurset,  betales kun for weekenddommerkursus. 

Sidste par år har der været 1-3, der har været tilmeldt begynderdommerkurset, så det er ikke den store indtægt der 

forsvinder. 

Weekenddommerkurset: for dem, der kommer langsvejs fra får en sandwich at starte på og stopper lidt tidligere 

søndag før eftermiddagskaffen, så denne spares og kursusdeltagere kan tage hjem lige efter frokost. 

Opdelt budget skal afleveres til CKR senest 01.10.21 (HEN). 

 

CKR beder om at få en bundlinje for at se om der er mulighed for at give de tilmeldte begynderdommerkurset en 

rabatpris for begynderdommerkurset og weekenddommerkurset samlet allerede i år (2021), da der er mange 

tilmeldte. 

 

THB beder kontoret tilbagebetale kursusgebyr  for de deltagere der fortsatte begynderkurset til 

weekenddommerkurset.  

 

7. RSG Reglement arbejdsgruppe – opfølgning fra sidste møde 

Fra sidste møde: 

Der ønsker mere arbejde med børnereglementet for at sikre udvikling. I dag nedgraderes senior reglement til børn. 

Internationale regler for børn følger junior reglement. 

 

Der ønskes at graduere fradragene, så motivationen ikke fjernes for de yngste gymnaster.  

 

En bredere arbejdsgruppe ønskes funderet i miljøet, men der ønskes et møde/konference først. HBR bliver 

tovholder på denne aktivitet. Efter mødet udvides arbejdsgruppen, så den bliver bredere funderet, og 

Arbejdsgrundlaget for URG opdateres. 

 

Der arbejdes på et børnereglement som kan tages i brug fra sæson 2022-2023. 

8. AGG camp – opfølgning fra sidste møde 

Status for børnecamp. Er der brug for hjælp? – Er flyttet til beslutningspunkt.  

9. Økonomi om brug af tæppe egen konkurrence og udlån (IKL) 

Udlån af tæppe – arrangerende foreningen skal kompensere foreningen der låner tæppe ud med kr. 2.500 pr. tæppe 

der lånes. 



 

         Referat URG Udvalgsmøde 

        Nr. 17 – 2020/2021                                                                    

  

 

 

Arrangerende forening skal stå for transport af tæppe, og kan få dækket op til 5.000 kr. Transport dækkes ved 

aflevering af faktura. 

 

10. Sminke til konkurrencer i forhold til agg regler (IKL) 

Input fra dommerweekendkurset omkring sminke og hår jf. de æstetiske regler.  

 

Vi tilføjer til GPR reglementet at man ikke må farve håret med engangsfarve til konkurrencerne. Det afsætter 

farvemærker på gulvtæppet.  

 

 

11. Dommere URG 

IKL har kigget på teamgym dommer udvælgelse mm. De er Gymdanmark dommer og går betalt dommer 

uddannelsen, man ansøger om at blive dommer og skal være national dommer før de kan blive international. 

Urg: Her vil det også være lærerigt at være gp dommer før man bliver agg dommer. Vi kunne lægge underviser 

kræfter på nye dommer der vil få en dag med fysisk grundig gennemgang. Tidligere dommer plus nye kunne have 

virtuelle kursus i den gren man vælger. 

Nye dommer i smørhul til 1. Rd derefter eksamen og klar til at dømme ved regionsmesterskabet.  

På grund af mangel på dommer er det svært for gl dommer at side i smørhul for ny gren. 

Derfor evt mulighed for at gå til eksamen efter 1.rd hvis man ønsker uden smørhul. 

 

Punktet får videre til dommergruppen 

12. Feedback på URGs aktivitetstilbud 

Behandling af RG Friends mail som svar på LKOs opslag i Forum gruppen, bilag 1. 

1) Sommerseminar 

2) Andre arrangementer 

3) Aspiranthold 

4) URG og rollemodeller 

 

Samler op efter aktivitetsmødet. 

13. Beslutninger taget mellem møderne 

Ingen 

14. Valg af referent og mødeleder 

Referent: THB 

Mødeleder: SOJ 

 

15.  Eventuelt  

 

16.  Godkendelse af referat 

Udsendes til godkendelse pr. mail (25.10.2021), frist for kommentering (30.10.2021), hvorefter referat lægges på 

hjemmesiden. 

 

URG møder sæson 2020-2021: 
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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 

15 16.08.2021 20.30 – 22.00 Teams 

N/A 22.08.2021 10.00 – 16.00 
Sommerseminar Virtuelt AFLYST grundet for få 

tilmeldte 

16 12.09.2021 9.30 – 15.00 Greve 

N/A 
September 

Oktober 
19.30-21.00 Webinar RSG – Bedre Sportslig Udvikling 

17 25.10.2021 20.30 – 22.00 Teams 

18 01.11.2021 20.30 – 22.00 Teams 

1 13.11.2021 Heldagsmøde 

Repræsentantskabsweekend, Onboarding seminar 

& Udvalgsmøde, Skandic Kolding 

Skal prioriteres 

 


