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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
INDKALDELSE 

DANMARKS GYMNASTIK FORBUND
Ordinært repræsentantskabsmøde 2021

Lørdag den 13. november 2021, kl. 10.00
Scandic, Kokholm 2, 6000 Kolding

I henhold til GymDanmarks vedtægter § 15 indkaldes hermed til
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
DAGSORDEN

Dagsorden
1  Valg af dirigent

2  Valg af stemmetællere

3  Forbundsformanden aflægger beretning

4  Ordensudvalget aflægger beretning

5  Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

6  Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning samt budgetforslag  
for det kommende år til godkendelse, herunder:

 a. Fastsættelse af medlemskontingent
 b. Fastsættelse af aktivitetskontingent
 c. Fastsættelse af satser for personlig national konkurrencelicens
 d. Fastsættelse af sats for personlig national Begynderkonkurrencelicens
 e.  Kontingentsatser for øvrige typer af medlemskab, nævnt i § 5, stk. 2-3.  

Kontingentsatser for øvrige typer af medlemskab, nævnt i § 5, skal efter  
indstilling fra bestyrelsen godkendes af repræsentantskabet

7  Behandling af indkomne forslag
 

8  Valg til bestyrelse  

9  Valg af udvalgsformænd
 

10  Valg af udvalgsmedlemmer 

11  Valg af Ordensudvalget

12  Eventuelt

Se uddybende information om valg og kandidater i Årsbogen eller på gymdanmark.dk under Årsmøde.
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
VIGTIG INFORMATION

            

Vigtig information
Materiale til Årsmødet
Beretninger, revideret regnskab, politisk program, budgetforslag, bestyrelsens forslag til ved- 
tægtsændringer samt kandidatoversigt med motivationer, kan findes her i årsbogen samt på  
GymDanmark.dk. 

Tilmelding til Årsmøde og Aktivitetsårsmøder
Tilmelding til begge møder sker på gymdanmark.dk og der er tilmeldingsfrist den 7. november. 
Årsmødet kan også følges via live streaming på forbundets YouTube-kanal. Aktivitetsårsmøderne 
afholdes efter Årsmødet fra kl. 15.00, ligeledes på Scandic Kolding. 

Der er to kategorier af tilmeldinger: 
   1. Foreningsrepræsentanter (formand, stemmebærende med fuldmagt og øvrige 
     repræsentanter)
   2. Folkevalgte i GymDanmarks bestyrelse og udvalg, samt kandidater på valg

Stemmeret m.m.
Uddrag fra forbundets vedtægter:

§14    Repræsentantskabet
Stk. 2.  Repræsentantskabet består af:
   a) Én repræsentant fra hver af medlemsforeningerne (én stemme på Årsmødet). 
   b)  Yderligere én repræsentant fra hver medlemsforening, som har betalt kontingent for 

minimum en af GymDanmarks discipliner (yderligere én stemme på Årsmødet).
   c)  Yderligere én repræsentant fra hver medlemsforening, som har betalt kontingent for tre 

eller flere af GymDanmarks discipliner (yderligere én stemme på Årsmødet).
   d) Bestyrelsen (uden stemmeret på Årsmødet)

§ 15    Ordinært repræsentantskabsmøde
Stk. 5.  Såfremt repræsentantskabet ønsker redegørelse om specifikke poster i regnskabet på 
   bogføringsniveau, skal disse spørgsmål varsles til GymDanmarks forbundskontor senest 
   3 dage før repræsentantskabsmødet.

Stk. 7.  For at opnå valg eller afgive stemme til positionerne nævnt i pkt. 9 (udvalgsformand) og 10  
 (udvalgsmedlemmer), skal kandidaten og stemmeafgiveren være tilknyttet et medlem, der  
 har tilvalgt den pågældende aktivitet og betalt herfor senest 15. september.

Stk. 10.  Stemmeafgivningen kan kun udøves personligt, og en person kan kun afgive stemme(r) 
   på vegne af 1 af de i § 14 nævnte medlemmer af repræsentantskabet, som har betalt  

 kontingent senest 15. september, dog kan medlemmer, jf. §14, litra c og d stemme for egne  
 manglende repræsentanter. 

Med venlig hilsen
DANMARKS GYMNASTIK FORBUND

    

Anders Jacobsen     Ditte Okholm-Naut
Forbundsformand     Direktør 
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BERETNING
2020 - 2021

Dagsorden Punkt 3 og 4
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
BERETNING

Efter endnu et forår, hvor Corona satte en stop-
per for mange af vores aktiviteter, er restriktio-
nerne nu ophævet og aktivitetsniveauet blandt 
vores gymnaster og fitnessudøvere er igen højt. 
Vi har i GymDanmark gjort os umage for at give 
foreningerne den bedste vejledning i forhold til 
de skiftende retningslinjer. Vi har løbende delt 
inspiration og afholdt webinarer om, hvordan 
man har kunnet mødes med træningen som 
omdrejningspunkt, på trods af lukkede haller, 
fitnesscentre og gymnastiksale. Det er vores ind-
tryk, at det har været taget godt imod ude hos 
jer i foreningerne.

Mange foreninger har taget udendørs træning 
til sig og er rykket ud på plæner, i parker og på 
pladser for at gennemføre holdtræning under 
åben himmel. En måde at træne på, som flere 
har tilkendegivet at de vil blive ved med, også 
efter restriktionerne har sluppet sit tag og inden-
dørsfaciliteterne igen er tilgængelige. 

I GymDanmark har mange af vores aktiviteter 
måtte aflyses, men vores frivilliges har arbejdet 
målrettet og vedholdende på at finde metoder 
til, hvordan konkurrencer og andre aktiviteter 
har kunne gennemføres på nye måder - i mindre 
grupper, udendørs og i digitale setups. Også løs-
ninger på publikums-udfordringen blev fundet 
ved håndholdt streaming via mobiltelefoner, 
som sikrede at både forældre og fans kunne 
følge med. Det er beundringsværdigt og skaber 
uendelig stor værdi for os alle, at så mange gør 
så stor en indsats for vores forbund. Tak for det.

2021 har på mange måder været et krævende 
år. Det stod tidligt klart at bestyrelsen havde en 
vigtig opgave i at bringe GymDanmark igennem 
pandemien, uden at lide unødige økonomiske 
tab. Udsigten til at der stort set ikke har kunne 
afholdes aktiviteter i første halvår gjorde, at der 
har været ekstra fokus på at reducere omkost-
ninger for at modsvare den tabte indtægt. Be-
styrelsen har fulgt den økonomiske udvikling tæt 
og har truffet de fornødne beslutninger der har 
gjort, at vi har valgt at reducere omkostninger 
til et ansvarligt niveau, der samtidigt har sikret 
at GymDanmarks strategiske udvikling ikke har 
været lagt i dvale, men fortsat har haft fremdrift 
igennem hele året. Både politisk og administra-
tivt har der været lagt mange kræfter i at sikre 
gymnastik- og fitnessforeningernes stemme, 
når DIF har forhandlet om mulige lempelser af 
restriktionerne for indendørsidrætten og genåb-
ningsfaser på den samlede idræts vegne.    
  
Det er opløftende at vi nu er i gang igen, og at 
langt de fleste medlemmer er vendt tilbage i 
foreningerne. Vi glæder os over at det igen er 
muligt, at mødes på vanlig vis, for at træne og/
eller konkurrere uanset niveau og over at vi igen 
kan byde indenfor på kurser og træneruddannel-
se indenfor både gymnastik og fitness.

Vi har de seneste 4 år arbejdet på at udvikle de 
bedste træneruddannelser, og det er vi lykkedes 
med. I år har vi valgt at samle størstedelen af 
vores uddannelser og kurser på camps der er 
blevet afholdt i efteråret, med det formål at sam-
le fagpersonale, instruktører og eksperter i et 
epicenter af den mest relevante og nyeste viden. 

Bestyrelsens beretning 
2020-2021
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
BERETNING

Det bliver dermed lettere for flere at tilegne sig 
nye kompetencer, og flere fra samme forening 
får mulighed for at tage af sted sammen, selvom 
man har forskellige uddannelsesbehov. 

I året der er ved at være gået er vi kommet et 
stort skridt længere i udviklingsarbejdet med 
vores talent og elitemiljøer. Vi arbejder efter en 
strategi hvor den gode sportslige udvikling sker 
decentralt i klubberne. Vi tror på, at det er ude i 
foreningerne hvor den daglige træning sker, at 
udøvere og trænere skal styrkes i deres arbejde 
og understøttes med en centralt styret indsats, 
som samlinger for udøvere og symposier for 
trænere. På samlingerne samles gymnaster og 
udfører teknisk træning med både landstræ-
nere og klubtrænere. Med bred tilslutning fra 
foreninger (formænd, bestyrelsesmedlemmer 
og klubtrænere) har vi afholdt trænersymposier, 
talentseminarer og webinarer med en række for-
skelligt indhold i relation til talent- og elitearbej-
det. For interesserede er optagelser af webinarer 
tilgængelige i vidensbanken på gymdanmark.dk.

Vores landshold kan igen repræsentere Danmark 
ved de internationale mesterskaber, og endda 

vinde medaljer. Ved EM i Sochi i Rusland lykke-
des det de fire danske tumblere Adam Scharf 
Matthiesen (OGF), Rasmus Steffensen (Silkeborg 
P/D), Martin Møldrup Abildgaard (Silkeborg P/D) 
og Magnus Lindholmer (OGF) at vinde sølv. 

Med udgangen af 2021 afslutter vi den hidtidige 
strategiperiode og træder ind i en ny. Bestyrel-
sen har brugt året på at definere den kommen-
de strategi og er i den forbindelse ambitiøse på 
forbundets vegne. Arbejde med strategien har 
taget sit udspring i det politiske program, som 
medlemmerne har bidraget til bl.a. på temamø-
der, og som blev vedtaget på årsmødet i 2020. 
Internt i forbundet, har vi ligesom alle andre 
været udfordrede af ikke at kunne mødes fysisk. 
En stor del af frivilligheden i GymDanmark byg-
ger på relationerne imellem mennesker. Vi har 
savnet at mødes fysisk, se hinanden i øjnene, at 
dyrke fællesskabet og de fælles mål. Derfor ser 
vi i særlig grad frem til at vi i år, kan mødes til 
GymDanmarks Årsmøde, hvor vi glæder os til at 
præsentere forbundets nye fireårige strategi. 
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
BERETNING

GYMNASTIK FOR ALLE
Opvisningsgymnastikken har stået stille under 
corona-nedlukningen, og det er vigtigt nu, at 
få genstartet de gode og hyggelige opvisnings 
arrangementer. Derfor vil vi i opvisningsudvalget 
gøre os umage for at arrangere nogle spænd-
ende ’Gymnasternes dage’ i samarbejde med 
arrangørforeningerne.

Til ’Gymnasternes dag’ i 2022 bliver det, ud over 
opvisning med dit foreningshold, også muligt at 
få vejledning, deltage i forskellige små konkur-
rencer og mødes med en masse andre gymna-
ster. Måske også få en venskabsklub.

I foråret 2022 afholdes ’Gymnasternes dag’ i  
Solrød, Odense og i Vejle. Derudover håber vi 

Udvalgenes beretninger
2020-2021

også at mange har lyst til at deltage i ’Gym for 
Life Challenge’ som er en konkurrenceform, hvor 
der ikke tælles fradrag og regnes i decimaler. 
Her vurderes holdene ud fra originalitet, variati-
on, nytænkning, underholdningsværdi, helheds-
indtryk og teknisk kvalitet.

I 2022 arrangeres der også ’Euro Gym for Life 
Challenge’ og ’EuroGym’, som er to internatio-
nale stævner for opvisningshold og for unge i 
alderen 12-19 år. Disse stævner afholdes i som-
merferien i Neuchâtel i Schweiz. Alt dette kan  
du læse mere om på gymdanmark.dk

/Lene Christiansen, Kandiderende formand til  
Udvalget for Gymnastik for Alle 

I GymDanmark har størstedelen af både vinter og forårssæson 2020/2021 desværre været af-
lyst grundet de landsdækkende Corona-restriktioner. Udvalgene har arbejdet hårdt og dedi-
keret med at omlægge og tilrette konkurrencer så de kunne gennemføres. Heldigvis har langt 
de fleste Medlemsforeningerne har taget godt imod de nødvendige ændrede konkurrencefor-
mater, og alt tyder på, at den nye sæson kan gennemføres efter normale tilstande. Her følger 
indblik i udvalgenes arbejde med egne ord, det seneste år.
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Udvalgenes beretninger
2020-2021

UDVALGET FOR IDRÆTSGYMNASTIK
Det har virkelig være et specielt år for idræts-
gymnastikken i Danmark. Corona var desværre 
ikke et overstået kapitel og vi var desværre nødt 
til at tilpasse os til situationen det seneste år. 
Dette medførte en lang række aflysninger og 
udskydelser. 

Men jeg er meget taknemlig for den velvillighed, 
der har været i miljøet til at få skubbet tingene i 
gang igen. Vi er allerede kommet godt fra start 
med konkurrencerne og jeg ser frem til et 2022, 
hvor vi forhåbentlig kan få sat fuldt fart på alle 
vores aktiviteter. 

Det er dog vigtigt at sige ”tak for denne gang” til 
et par af vores udvalgsmedlemmer, der har valgt 
at stoppe det seneste år. Det er gode kræfter, vi 
har skulle sige farvel til, men de har leveret en 
mærkbar forskel for idrætsgymnastikken. I vil  
blive savnet, men mon ikke vi ses i en gymnastik-
hal i nærmeste fremtid.

Jeg er dog fortrøstningsfuld og jeg håber, at  
foreningerne i samarbejde med GymDanmark  
vil være med til at løfte idrætsgymnastikken  
til nye højder. Vi kan løfte i flok, til gavn for  
alle idrætsgymnaster i Danmark. Udvalget for 
Idrætsgymnastik ser frem til et spændende 2022.

/Jakob Maagaard, Formand for udvalget for  
Idrætsgymnastik

UDVALGET FOR ROPE SKIPPING
RSU sender en tak til alle foreninger, trænere og 
frivillige der ude i det danske land for jeres ved-
holdenhed og gå på mod I har haft i det forgang-
ne år. RSU har kunnet afholde konkurrencer på 
en anden måde i året der er gået, og det har væ-
ret meget værdifuldt for alle. International Jump 
Rope Union (IRJU) har udbudt et virtuelt VM 
2021, hvor Danmark er godt repræsenteret og 
afventer bedømmelse i september/ oktober. RSU 
ser frem til en ny sæson hvor der skal arbejdes 
intensivt, på at få flere til at svinge tovet igen.

/Ulla Christensen, Formand for udvalget for Rope 
Skipping

UDVALGET FOR RYTMISK GYMNASTIK
I denne sæson har udvalget forsøgt at få afvik-
let så mange aktiviteter som muligt, for at sikre 
fastholdelse af gymnaster, der sidste år var ramt 
af landets nedlukning.

Dommerkurser blev afviklet som online, og kon-
kurrencer blev afholdt både online og med fysisk 
tilstedeværelse. De afholdte konkurrencer blev 
afholdt med zoneinddelinger pr. hold, således at 
ingen hold blev blandet. En ting vi vil tage med 
videre, da tilbagemeldingerne var positive fra 
gymnaster og instruktører.

Udvalget har afholdt et temamøde omkring 
covid-19 træning, hvor der var god tilslutning 
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og snakken gik i grupperne. Hvor er det skønt 
at høre de opfindsomme idéer, der har været 
taget i brug til at opretholde træningen hjemme 
i foreningerne. Der var også planlagt et online 
sommerseminar og GPR reglementskursus, men 
begge blev desværre aflyst på grund af for lille 
tilslutning. Det er super ærgerligt, da der ligger 
et stort stykke arbejde bagved.

Æstetisk Gruppe Gymnastik
AGG udtagelseskonkurrencen blev delt i 2 dele. 
Del 1 lå normalt i november, hvor hold måtte 
stille med både ny og gammel koreografi, da 
træningsbegrænsningen og indrejserestriktioner 
havde gjort det svært at nå en ny koreografi. 
Del 2 skulle have ligget i forbindelse med vores 
AGG camp, men da den blev aflyst, valgte vi at 
afholde del 2 som en online konkurrence, hvor 
holdene stillede op i egen hal, og dommerne sad 
hjemmefra, både danske som udenlandske. DM 
i AGG blev afholdt i maj som normalt, dog uden 
publikum, og med dommerteamet siddende en-
ten i hallen eller online. Internationalt har flere 
hold deltaget i forskellige online konkurrencer, 
og ét senior hold deltog ved EM og fik en flot 
placering.

Rytmisk Sportsgymnastik
Det var første gang i to år, at gymnasterne skulle 
på gulvet, idet sidste sæson lukkede før RSG kon-
kurrencerne var kommet i gang. DM blev afviklet 
som eneste konkurrence, men som et samlet 
SM/JM/DM stævne, hvor både danske mestre og 
regionsmestre blev kåret. Konkurrencen blev af-
viklet uden publikum, men med både gymnaster 
og dommere i hallen.

Grand Prix Rytme
Regionsmesterskaberne blev samlet med DM, 
da disse lå en i nedlukningsperiode. Da antal 
gymnaster var for stort til at have alle samlet på 
én gang, blev stævnet delt i øst og vest, med live 
stream fra begge haller. Dommerne sad i hvert 
sit lokale øst/vest eller hjemmefra. Efterskole DM 
blev afviklet på foranledning af tre skoler, så vi 
i år sikrede en oplevelse for Grand Prix Rytme 
holdene på skolerne.

Udvalget vil gerne rette en kæmpe tak til Gym-
Stream, der stod for livestreamingen af AGG og 
GPR konkurrencerne, samt til RG Friends, der 
stod for live streamingen af RSG konkurrencen. 
Også en kæmpe tak til alle de arrangerende for-
eninger, der med krum hals tog kampen op med 
at sikre en afvikling af konkurrencen iht. gælden-
de Covid-19 restriktioner.

Uden alle jer frivillige kan vi ikke afvikle vores 
aktiviteter, så en stor tak til gymnaster, instruktø-
rer, dommere og ikke mindst GymStream og RG 
Friends. Som formand, vil jeg gerne rette en stor 
tak til mit udvalg, der har taget udfordringen op 
omkring restriktioner, og tænke ud af boksen for 
at finde muligheder. Stor tak til alle.

/Lotte Kok, Formand for udvalget for Rytmisk  
Gymnastik

UDVALGET FOR SPORTS ACROBATIK
Alle vores nye tiltag fra 2019 er desværre ikke 
blevet prøvet af. Og vi ved derfor ikke hvordan 
det vil udvikle sig fremadrettet når vi endelig 
kommer i gang med kurser og konkurrencer i 
2022. Jeg mærker en nervøsitet ude i foreninger-
ne for den kommende sæson og det præger 
organisationen, trænere og gymnaster ude i 
klubberne. Det store spørgsmål er om der bliver 
konkurrencer i 2022?

Vi har prøvet at holde kommunikationen varm 
mellem Acro-udvalget og Acro-klubberne, men 
det har været svært. Nogle klubber har været 
meget aktive med at holde gang i gymnasterne, 
mens andre klubber ikke har haft den samme 
mulighed. Jeg vil på udvalgets vegne rette en stor 
tak til alle trænerer for jeres indsats.
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Vores tilbud om at sende video ind og få bedøm-
melse for individuelt eller par/gruppe momenter 
blev taget godt imod. Visuelle dommerkurser 
lykkedes at få gennemført, Vi må dog erkende 
at det er meget svært at få detaljerne med, når 
man sidder rundt omkring i landet.

I udvalget har vi holdt vores almindelige møde-
række. Det meste af tiden er gået med at udar-
bejde planer for hvordan vi kunne afholde kon-
kurrencer og event på en Covid 19-sikker måde, 
desværre spild af god tid. Dommergruppen har 
brugt tiden på at få alle reglementer bragt ajour, 
et kæmpe arbejde som der heldigvis har været 
lidt ro til.

Desværre ønsker Anders ikke at være en del af 
udvalget mere, Anders har været en meget aktiv 
del af udvalget i mange år, og det ville blive et 
stort afsavn at måtte undvære hans store eks-
pertise og viden. Held og lykke fremover. 
Stor tak til hele udvalget for en ekstra ordinær 
stor indsats, for at få vores idræt til at glide un-
der nogle meget vanskelige vilkår.

/Poul H. Olsen, Formand for udvalget for Sports 
Acrobatik

UDVALGET FOR TEAMGYM
2020 / 2021 har været et mærkeligt år, for gym-
nastikken, frustrationerne har været mange. 
Hvordan skulle vi komme videre med TeamGym? 
For udvalget drejede det sig om at tænke ny 
konkurrence-struktur og implementeringen af 
denne, samt en opdatering af reglementerne. 
Alt dette for at prøve at følge den strategi som 
GymDanmark har udstukket, specielt omkring 
aldersrelateret træning.

Den største frustration har været at vi havde 
både en plan A, B og C hvad angår konkurrence-
afvikling, og vi måtte desværre grundet restrik-
tioner omkring konkurrenceafvikling aflyse alle 
konkurrencer. Dog med undtagelse af Senior 
DM, som vi afholdt under strenge corona-restrik-
tioner i Randers multiarena. En virkelig god dag, 
med gymnastik der godt nok bar præg af mang-
lende træning i 2020-sæsonen.

Udvalget har brugt Coronatiden på også at 
udvikle samarbejdsformer i Udvalget for Team-
Gym, og man kan sige at et “delt formandskab” 
imellem den valgte formand og næstformanden, 
har bevirket at vi har et utroligt godt udvalg. 
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De som har haft opgaver i forhold til udvalgets 
beslutninger, har delt de oplevelser de har haft 
ved møder, med “elite, stævne, reglement, dom-
mer, økonomi, uddannelse og GymDanmarks 
kontor. Derved har vi opnået, (vi har altid været 
2 udvalgsmedlemmer til de møder der havde en 
beslutningskarakter), at alle i udvalget har haft 
den samme information. Dermed et godt år for 
opbygning af udvalgets arbejdsmetoder.

Vores udvalgssektioner, har arbejdet målrettet 
med at holde tingene kørende og være klar til 
den dag, hvor vi igen kunne “åbne” op igen for 
gymnastikken. Således har kurser, reglementer, 
dommere, stævner og udvalget været klar!
Stor tak til udvalgsmedlemmerne for at holde 
gryden i kog, selv om vores møder har været 
online (på nær et sommermøde).

Stor tak til vores sektionsmedlemmer, som aktivt 
har deltaget i de drøftelser, der er nødvendige 
for at vi stadig har et TeamGym.

Slutteligt vil jeg gerne takke kontoret hos  
GymDanmark for et godt samarbejde i 2021.

/Kenneth Pingel, Formand for udvalget for  
TeamGym 

UDVALGET FOR TRAMPOLIN
I et meget anderledes år, lykkedes vi med at 
afholde alle mesterskaber i sidste weekend i 
november og en Dan Cup inden nedlukningen i 
december. Der blev også mulighed for at afholde 
en rigtig god sommerlejr på Vestsjællands Efter-
skole, som var godt besøgt. En super aktivitet, 
med god træning, venskaber og oplevelser.
Året har desværre også budt på færre medlem-
mer, færre deltagere til DM i alle rækker, men 
dejligt at vi igen kunne mødes. Stor tak for et 
meget velgennemført stævne i gode rammer på 
Idrætscenter Vendsyssel.

/Trine Frederiksen, Formand for Udvalget for  
Trampolin 

UDVALGET FOR TUMBLING
Sidste årsberetning indledte jeg med:
” Året 2019/2020 blev på alle måder noget an-
derledes, …….” og jeg må i år fortsætte i samme 
dur. 

Året 2020/2021 blev på alle måder et noget 
anderledes år, hvor ingen havde fantasi til  
at forudse, at en pandemi kunne lægge det 
danske foreningsliv ned i den grad som det  
blev tilfældet. 
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Vi gik ud af 19/20 med forhåbning om en hurtig 
opstart, men al foreningsliv forblev nedlukket 
og foreninger landet over kæmpede for at holde 
kontakten til medlemmerne, og medlemmerne 
kæmpede for at holde kontakten til foreninger-
ne. Initiativer som alternativ virtuel træning blev 
praktiseret, mange trænere var aktive i kontak-
ten til medlemmerne. Nogle foreninger havde 
virtuelle sociale arrangementer og da der kom 
lempelser i restriktionerne, var mange hurtige til 
at få inddelt hold i mindre grupper, så forsam-
lingsforbuddet kunne overholdes og alternativ 
udendørs træning med fysisk fremmøde kunne 
praktiseres. 

Trods fantastisk benarbejde fra foreningernes 
side, må vi dog erkende at især børn og unge i 
foreningslivet, har lidt et tab og nogle er udfor-
dret på den mentale sundhed som konsekvens 
af isolationen, så der ligger et stort arbejde for-
ude for både foreningerne og UTU for at imøde-
gå foreningslivets nye udfordringer.

UTU har pga. nedlukningen kun delvist for-
mået at indfri vores egen målsætning for året 
2020/2021.
• Men vi kan glæde os over, at straks vi fik 

mulighed for det, afviklede vi landets første 
GymDanmark-konkurrence i samarbejde 
med Flemming Efterskole, som efter grundig 
overvejelse lagde faciliteter til afviklingen. Et 
kæmpe stykke arbejde fra konkurrencesektio-
nens side lå forud for konkurrencen, for at alle 
restriktioner blev overholdt og alle vejlednin-
ger blev fulgt. Stor tak til alle! 

• Og der er fra foreningernes side stadig stor 
interesse for Tumbling for Alle stævnerne, så 
fundamentet findes. 

• Og der er arbejdet videre med startpakker-
ne, så nu mangler der kun at blive lagt sidste 
hånd på værket. 

• Og ikke mindst er vi alle klar til at genoptage 
arbejdet med at lægge ekstra lag på konkur-
rence-og DM-strukturen. 

• 2020/2021 har budt på megen uforudsigelig-
hed og fordret en høj grad af omstillingsparat-
hed, men også vist os vigtigheden af at pleje 
fundamentet i foreningslivet, - nemlig nærvær, 
samvær og sociale aktiviteter i vores interesse-
fælleskab omkring tumblingen. Så lad os tage 
hul på 2021/2022 med det formål at arbejde 
videre i samme retning og tage nye udfordrin-
ger til os.

 
/Hanne Lindholmer, Formand for udvalget for 
Tumbling 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2020

Påtegninger
Ledelsespåtegning

Brøndby, den 8. marts 2021

Bestyrelsen:

Anders Jacobsen

Formand

Lene Christiansen
Næstformand

Erik Juhl Mogensen

Jens Hornemann

Morten Rasmussen

Heidi Schmidt

Mette Schmidt Rasmussen

Ditte Okholm-Naut

Direktør

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for GymDanmark for regnskabsåret 
1. januar – 31. december 2020.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010, kapitel 4 og 6.
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for 
de forhold, beretningen omhandler.  

Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2020

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til repræsentantskabet/bestyrelsen i Danmarks Gymnastik Forbund

Konklusion 

Grundlag for konklusion 

Uafhængighed

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere forbundets evne til at fortsætte 
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet 
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere 
forbundet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Vi har revideret årsregnskabet for Danmarks Gymnastik Forbund for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 
udarbejdes efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af forbundets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af forbundets aktiviteter for regnskabsåret 1. 
januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. 
december 2010, kap. 4 og 6.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag 
af bestemmelserne i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.  Vores 
ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar 
for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og 
egnet som grundlag for vores konklusion.

Vi er uafhængige af forbundet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's 
etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

Forbundet har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, 
kap. 4 og 6, som sammenligningstal medtaget det af repræsentantskabet godkendte resultatbudget. 
Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. 
Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde 
et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2020

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der 
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når 
sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de 
økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige 
vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

► Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår 
revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at 
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation 
forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, 
vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

► Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion 
om effektiviteten af forbundets interne kontrol.   

► Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

► Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om forbundets evne til at fortsætte 
driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre 
opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, 
modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen 
for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at forbundet ikke 
længere kan fortsætte driften.

► Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en 
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern 
kontrol, som vi identificerer under revisionen. 

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. 

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for 
konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
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Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

København, den 8. marts 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR nr. 30 70 02 28

Ulrik B. Vassing Thomas H. Christensen
statsaut. revisor statsaut. revisor
mne32827 mne46321

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den 
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden 
opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med 
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 
1701 af 21. december 2010, kap. 4 og 6. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i 
overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og 
sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 
forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den 
forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og 
effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 
forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores 
juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte 
dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores 
forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller 
dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de 
virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske 
bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.   
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Ledelsesberetning

Årets drift i GymDanmark

Indendørsidrætten har været hårdt ramt af Corona i 2020 og GymDanmarks aktiviteter har i perioder været 
lukket helt ned. Frem til 11. marts lykkedes det at afvikle aktiviteter som planlagt, herefter blev stort set alle 
arrangementer frem til sæsonafslutning aflyst. Med andre ord blev driften af forbundet en anden end forventet.
 
Midt på sommeren kunne GymDanmarks bestyrelse se ind i en fremtid, hvor usikkerheden omkring Corona 
kunne medføre store økonomiske konsekvenser for forbundet, og en tung beslutning blev truffet om, at vi så os 
nødsaget til at trække GymDanmark fra værtskabet for VM i idrætsgymnastik 2021. En kæmpe skuffelse for 
mange gymnaster, frivillige og fans, men en nødvendig og ansvarlig beslutning for forbundet som helhed.

Ved sæsonstart i August tillod myndighedernes retningslinjer os igen at afholde aktiviteter, hvilket betød, at 
mange foreninger for en kort stund kunne vende tilbage til normalen og forbundets aktiviteter blev genoptaget. 
Det betød, at vi kunne gennemføre planlagt træneruddannelse i august og september og dermed sikre, at 
trænerne kom på uddannelse i 2020.

I november og december blev retningslinjerne for forsamlingstal og adgang til indendørs idrætsfaciliteter 
yderligere skærpet, hvilket betød, at forbundets aktiviteter igen blev lukket helt ned, denne gang for resten af 
året. I skrivende stund er der fortsat et forsamlingsforbud på 5 personer og stort set alle fysiske aktiviteter i første 
kvartal 2021 er aflyst eller udsat.

Med et forsamlingsloft på 500 personer for generalforsamlinger, blev GymDanmarks Årsmøde 2020 afholdt den 
14. november i Brøndby. Vedtægterne giver ikke mulighed for at aflyse eller udskyde mødet, så længe det er 
muligt at afholde Årsmødet som et fysisk møde, og derfor blev mødet gennemført under hensyntagen til alle 
myndighedernes retningslinjer. Vigtige emner var på dagsordenen, og bestyrelsens forslag til Politisk Program og 
Ny medlemsstruktur blev vedtaget. Derudover blev bestyrelsens forslag til ny organisering af frivillige drøftet, 
men blev ikke vedtaget. Bestyrelsen fremsatte også forslag om et revideret vedtægtssæt, og fik mandat til at 
arbejde videre med dette og forventer at genfremsætte dette på årsmødet i 2021. 

Det var også i november bestyrelsen traf beslutning om at trække sig fra værtskabet af EM i TeamGym som 
allerede en gang var blevet udsat til april 2021. De primære årsager var en forventning om et milliontab grundet 
afholdelse af et så stort arrangement i en Corona-tid, hvor der er store udgifter til ekstra Corona foranstaltninger, 
usikkerhed ift. adgang til mesterskabet for europæiske fans, gymnaster og officials, samt folkefesten der ikke 
kunne blive.

2020 blev således til et år med mange aflysninger og tomme gymnastiksale, men også et år med stor 
opfindsomhed og tid til refleksion og udvikling. Coronasituationen har givet både fordele og ulemper. Vi har 
sammen med resten af Danmark lært nye digitale måder at mødes på og nedbrudt barrierer for at samarbejde på 
trods af geografiske afstande. Vi lærte at træne udendørs, og onlinetræning blev for alvor taget i brug, hvilket for 
mange Gymnastik- og Fitnessforeninger er helt nye måde at træne på. På negativ siden har det været en stor 
udfordring vi ikke har kunnet mødes. At mødes er en stor del af vores kultur og har stor betydning for en 
organisation som GymDanmark.
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Bestyrelsen

På Årsmøde 2020 blev forbundsformand Anders Jacobsen genvalgt for en toårig periode. Heidi Schmidt og 
Mette Schmidt Rasmussen blev valgt for en toårig periode. Bestyrelsen er dermed igen fuldtallig til sæson 
2020/2021 med syv medlemmer. Der var ingen opstillede til suppleantposten, som dermed er vakant.

Bestyrelsen har i 2020 arbejdet med at formulere Politisk program for GymDanmark, med vigtige input fra 
medlemsforeninger og frivillige på forskellige dialogmøder. Programmet beskriver GymDanmarks vision og 
mission og indeholder det, vi som organisation ønsker at være, og være kendte for. Programmet beskriver de 
arenaer GymDanmark agerer i, og det er retningsgivende for vores fælles udvikling af gymnastikken og 
gymnastikkens rolle i samfundet. Samtidig er det grundlaget for den kommende strategi 2022 – 2025. Det 
politiske program blev vedtaget af Repræsentantskabet i november.

Repræsentantskabet besluttede også en ny medlemsstruktur på Årsmødet. Det har været et fokusområde for 
bestyrelsen at udvikle en ny medlemsstruktur med lav adgangsbarriere, så flere vil være en del af vores 
fællesskab. Med det formål anbefalede bestyrelsen medlemmerne en ny medlemsstruktur, der i forhold til 
indflydelse og kontingent afspejler den tilknytning foreningerne har til forbundet. For bestyrelsen er der politisk 
styrke i at være det næststørste specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, og der er et stort potentiale i at 
sikre en medlemsstruktur, der tiltrækker og fastholder flest mulige medlemmer i GymDanmark.

Den nye medlemsstruktur bygger på et basismedlemsskab som sidestiller alle medlemmer af GymDanmark. 
Basismedlemsskabet har en fast pris uanset foreningsstørrelse eller -type (efterskoler, institution, skoler m.m.). 
På denne måde er alle medlemmer lige meget værd i det interessefællesskab, som udgør forbundets kerne. 
Dette vil skabe et større incitament til at blive medlem af GymDanmark, da basismedlemsskabet giver en god 
indgang til forbundet, uanset om man er medlem grundet vores værdier, politik eller benytter sig af vores tilbud. 
Jo flere foreninger der har et basismedlemsskab, jo flere har vi mulighed for at tilbyde vores produkter. 
Basismedlemskabet vil være bundet op på et ønske om tilknytning. Udover Basismedlemsskabet kan man 
tilkøbe et disciplinmedlemskab, der giver adgang til disciplinrelaterede aktiviteter, uddannelser og kurser. Her 
betaler man for hver tilkøbt disciplin.
 
Et tredje område, bestyrelsen har arbejdet med, er en ny struktur for frivillige. Strukturen blev fremlagt på 
Årsmødet men fik ikke opbakning. Det har vist sig at være af afgørende betydning at kunne mødes fysisk, når 
man gerne vil gennemføre forandringer i en stor organisation som GymDanmark. Det har vist sig svært at nå ud 
med de væsentligste informationer og argumenter, når man er begrænset til skriftlig eller virtuel kommunikation. 
Der er ingen tvivl om at fraværet af den tætte dialog der finder sted ved at mødes fysisk, har været en af 
årsagerne til usikkerhed om bestyrelsens intention med det fremsatte forslag. Corona har dermed haft en negativ 
påvirkning i forhold til at kunne lykkedes med dette. Bestyrelsen har taget beslutningen til sig og vil i 2021 
beslutte, hvad næste skridt skal være for at sikre fortsat udvikling af GymDanmark som organisation.

Med udgangen af 2021 afsluttes indsatserne i GymDanmarks nuværende strategi og en ny strategiperiode 
begynder. De første spadestik til vores nye Strategi 2022 – 2025 er taget og den kommer til at bygge videre på 
de erfaringer, den læring og de resultater som de tidligere års strategiske indsatser har givet os. Det bliver 
fundamentet for den nye strategi som bliver lagt frem for repræsentantskabet på Årsmødet i 2021.
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Forbundskontoret

Selvom gymnastiksalene stod tomme blev der på Forbundskontoret arbejdet på højtryk for at holde hjulene i 
gang. Via webinarer blev mange gode erfaringer og initiativer delt til glæde for foreningerne og gymnaster. 
Webinarer om sæsonstart, inspiration til træning under Corona, træningsplaner og ”dagens øvelser” på sociale 
medier er eksempler på populære initiativer. 

Den ufrivillige Coronapause i foreningerne gav Forbundskontoret en gylden mulighed for at være i tæt kontakt 
med foreningerne, og mulighed for at sætte andre ting på dagsordenen, når den daglige foreningsdrift af 
aktiviteter var droslet ned. De ansatte har oplevet god kontakt til foreningerne, hvor der opstod et naturligt behov 
for at sætte udvikling på dagsordenen. Foreningsudvikling er kerneområde på Forbundskontoret, og vi har et 
konstant fokus på at gøre det bedre for vores medlemsforeninger. Hen over sommeren gennemførte vi en 
medlemsundersøgelse med det formål at blive klogere på, hvordan vores medlemmerne oplever GymDanmark. 
Medlemsundersøgelsen viste en overordnet god tilfredshed med GymDanmark og har givet os værdifuld viden i 
arbejdet med altid at være relevante og attraktive for vores medlemmer.

Mange ressourcer blev også brugt på det store administrative arbejde i forbindelse med Corona-konsekvenser 
for aflysninger og udsatte aktiviteter. Det har været vigtigt for os hele tiden at holde en tæt kommunikation med 
vores medlemmer for at formindske usikkerheden omkring den store strøm af informationer der især i foråret 
kunne opleves overalt. I GymDanmark har vi heldigvis gode og relevante kommunikationskanaler så 
kommunikationsstrategien enkelt og hurtigt kunne foldes ud. Forbundets hjemmeside, nyhedsbreve, direct mail 
og sociale medier er flittigt taget i brug for at sikre vores medlemmer rettidig og relevant kommunikation.

I samarbejde med GymDanmarks frivillige udvalg, drives og udvikles forbundets konkurrence- og 
opvisningsaktiviteter. De frivillige i aktivitetsudvalgene har knoklet for at finde løsninger på, hvordan 
konkurrencer, samlinger og camps har kunnet afholdes i løbet af året og med stor opfindsomhed og optimisme 
lykkedes det at afholde en del aktiviteter.
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STRATEGI

GymDanmarks strategi, løber fra 2018 – 2021, med følgende spor: Organisation og IT, Fitness, Uddannelse, 
Talentudvikling og Foreningsfokus. Her følger status på 2020:

Organisering og IT

Det har vist sig at være af stor betydning at kunne mødes fysisk, når man gerne vil udvikle og gennemføre 
forandringer i en stor organisation som GymDanmark. Det er svært at nå ud med de væsentligste informationer 
og argumenter, når vi i en periode er begrænsede til skriftlig eller virtuel kommunikation. Det er en del af 
GymDanmarks grundlæggende kultur at mødes og drøfte synspunkter, men det har ikke været muligt i år. Den 
nye organisering af frivillige på udvalgsniveau, der blev fremsat som forslag til vedtægtsændring på Årsmødet fik 
desværre ikke den nødvendige opbakning. Corona har dermed haft en negativ påvirkning i forhold til at kunne 
lykkedes med dette resultatmål.

Målet om en digital platform til kursus- og konkurrencevirksomhed tager form. CRM-systemet er leveret, og skal 
nu integreres med eksisterende administrationssystem. På trods af at der har været en forskydning i forhold til 

den oprindelige tidsplan, er det fortsat ambitionen at komme i mål med projektet.

Fitness

Fitness er fortsat et vigtigt indsatsområde i GymDanmark, og vi har store forventninger til vores 
projektsamarbejde med DIF og DGI (Bevæg dig for Livet Fitness), som i 2020 blev forlænget til og med 2022.
 
Fitness Tryday er ét af de store indsatsområder i projektet og ved seneste Fitness Tryday i januar 2020 meldte 
over 1.100 fitnessinteresserede danskere sig ind i en forening. Disse danskere gør - sammen med 37.400 andre 
nye medlemmer, at ”Bevæg dig for livet – Fitness” i sin første projektperiode har været med til at genere 38.500 
nye fitnessmedlemmer i foreningerne. Med en målsætning om 36.000 nye medlemmer blev målindfrielsen på 
107%.

Et andet indsatsområde er opstart af foreningsdrevne fitnesscentre. Her tilbydes foreningerne professionel 
rådgivning gennem hele forløbet fra den første idé til etableringen af centret. Foreningerne har samtidig mulighed 
for rentefrit at låne op til 300.000 kr. til etableringen og 17 foreninger har modtaget lån i 2019 og 2020. 
To øvrige vigtige indsatsområder for projektet er ”kom godt i gang”-pakker samt kurser og uddannelser. ”Kom 
godt i gang”-pakkerne gør det let for foreninger at komme i gang med fitness, eller fitness for en bestemt 
målgruppe. 

Bestyrelsen besluttede i begyndelsen af 2020 at styrke indsatsen yderligere ved at dedikere endnu et årsværk til 
fitness. Årsværket skal primært arbejde med et tværidrætsligt fokus, hvor vi samarbejder med andre 
specialforbund om at få endnu flere til at gå til fitness i forening. GymDanmark har ansøgt DIF om støtte til denne 
indsats og har fået bevilliget 2,5 mio., over en treårig periode. På grund af Corona-nedlukningen af store dele af 
foreningslivet, er det besluttet, at den treårige periode først starter fra 2021 og dermed løber til og med 2023. 
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Kurser og uddannelse

Uddannelse er en grundsten i GymDanmark. Vi vil fortsat have dygtigere trænere, og udvikle uddannelses- og 
kompetenceforløb i vores discipliner. Vi tror på, at vi gennem dannelse af vores trænere lægger fundamentet for 
god grundmotorik og livslang bevægelse. Vi er optagede af at have en kultur med ledelses- og træningsmetoder, 
der sikrer gymnasternes trivsel og udvikling, uanset hvilket niveau man træner på. God træning kræver gode 
trænere med viden og kompetencer inden for det fysiologiske og tekniske samt inden for sociale og psykiske 
aspekter. Det kan foreningerne opnå ved at sende deres trænere på GymDanmarks træneruddannelse. 

Det har derfor også ligget os meget på sinde at gennemføre planlagte kurser og uddannelsesforløb i 2020, og vi 
har i stærkt samarbejde med værtsforeningerne arbejdet på at finde løsninger, så vi indenfor retningslinjerne har 
kunnet gennemføre vores kurser og uddannelser på en tryg og ansvarlig måde. I 2020 lykkedes vi med at 
uddanne 469 nye trænere i 64 foreninger. En smule under målet, men et meget flot resultat i forhold til de 
begrænsninger der har været i 2020.

For at fastholde fokus på træneruddannelse har vi afholdt åbne webinarer om udvalgte emner fra 
træneruddannelsen. Vi har afholdt flere webinarer indenfor hovedkategorierne; Bredde-og begyndergymnastik, 
fitness, pædagogik, træningsfysiologi og talent- og eliteudvikling. Det forventer vi fortsætter i 2021. Derudover 
har vores E-læringsmoduler fra GymTræner 1 – Basis ligget frit tilgængeligt i de perioder, hvor foreningerne har 
været lukket ned. 

Kompetenceudvikling og netværksarrangementer

Hvert 2. år afholder vi en større samling, hvor alle forbundets undervisere på både uddannelser og kurser, 
samles og kompetenceudvikles.  Temaet var i år at skabe god læring samt netværk. Det blev afholdt I 
forbindelse med Sport 2019 i Herning, hvor vi hvert år har et arrangement for vores foreninger.  Fra 2021 er det 
besluttet at sammenlægge alle vores arrangementer ifm. Sports 2020 (foreningsarrangement (spor 5), 
talentseminar (spor 4) og instruktørsamling (spor 3) for at skabe endnu bedre grobund for sparring og netværk 
mellem foreninger, undervisere og forbund. Pga. Corona sker dette i 2020 i form af ”GymDanmarks Nytårskur” i 
en online version, hvor både undervisere, foreninger og frivillige inviteres med om bord med det primære fokus at 
”se fremad mod lysere tider” og selvfølgelig også med et fagligt oplæg.

Det blev desværre ikke muligt at afholde de to planlagte netværksarrangementer i april og oktober. I august fik vi 
heldigvis mulighed for at afholde ’topmøde’, som er et samlingspunkt for de frivillige der arbejder i uddannelse og 
startpakkegruppen. I år var både uddannelsesgruppen og alle vores udviklere inviteret med, og fokus på mødet 
var at kompetenceudvikle dem, der arbejder med uddannelse, samt mødes på tværs. Konkret blev der arbejdet 
med den fremtidige struktur på GymTræner 1 + 2- Speciale uddannelser.
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Talentudviklingssamarbejder

I GymDanmark er det ikke nok med fokus gode resultater. Vi ønsker at fastholde juniorer, så flere kan blive 
seniorer – så enkelt kan det (måske) siges. Gymnasterne skal udvikles der, hvor gymnastikken udøves til daglig, 
nemlig i foreningerne med ansvarlige udviklingsmiljøer. Gennem camps, symposier og 
talentudviklingssamarbejder (TUS) ruster vi gymnasterne, trænerne og foreningslederne til dette fælles mål – det 
er tankerne bag forbundets Talent- og elitestrategi.

Bag disse aktiviteter samarbejder en lang række nøglepersoner på tværs i organisationen og på tværs af 
discipliner. Fageksperter i landstrænerteams og i aktivitetsudvalg, samt kompetencepersoner på 
forbundskontoret (disciplinkaptajner, landsholdschef og sportskoordinatorer) samarbejder om at understøtte 
denne ambition.

Selvom Corona har sat sine begrænsninger for aktiviteterne i 2020, har der hen over sommeren og efteråret 
været afholdt både camps og symposier, hvor både trænere og gymnaster har fået teoretisk og praktisk viden i 
egen disciplin, træning med landstrænerteams og sparring med disciplinkaptajner. I foreningerne har man også 
taget godt imod den nye måde at arbejde på og status for 2020 er, at flere foreninger er i fuldt sving med TUS 
(Talentudviklingssamarbejder), herunder i Tumbling, Idrætsgymnastik, TeamGym, Sports Acrobatik og 
Opvisningsgymnastik.

Der har ikke været store mesterskaber at arbejde frem imod, og derfor har Coronasituationen skabt rum til at 
sætte værdier for talentudvikling på dagsorden i foreninger. Flere foreninger er en del af eliteidrætskommuner og 
flere discipliner er blevet godkendt lokalt. Derigennem er flere foreninger blevet motiveret til samarbejde med 
forbundet omkring talentudviklingsmiljøer. Med andre ord har Coronapausen givet mulighed for at sætte 
talentudviklingsmiljøer på dagsorden i forlængelse af indsatser for ”Bedre sportslig udvikling” i GymDanmark.

Foreningsfokus

Corona har været skidt for idrætten, også for GymDanmark, men det har også givet foreningerne mulighed for at 
stoppe op og løfte blikket, når driften er gået i stå. I GymDanmark har konsulenterne mærket forskellen og brugt 
muligheden til i meget stor grad at kunne være i kontakt med vores medlemmer. Vi kunne dermed konstatere, at 
vi har været i personlig kontakt med hele 91% af GymDanmarks medlemsforeninger i 2020.

Selvom vilkårene for at mødes til træning og aktiviteter har været vanskelige for vores gymnaster og frivillige, 
ved vi, at GymDanmarks medlemsforeninger, med stor ansvarlighed og opfindsomhed, har fundet nye måder at 
både træne og mødes på. Nogle foreninger havde i foråret og hen over sommeren stor glæde af udendørs 
træning, og for andre blev helt nye aktiviteter taget i brug.

En af de ting vi har taget til os i 2020, og som vi helt sikkert er kommet for at blive, er webinarer. Et online møde, 
hvor lejlighed til at mødes på tværs af landet er mulig for de fleste. Lange transporttider elimineres og stramme 
dagsprogrammer, hvor både familie-, arbejds- og fritidsliv skal hænge sammen bliver mulige i højere grad. I 
GymDanmark er webinarerne blevet et stort hit, både når det handler om interne møder i organisationen, men 
også i forbindelse med sparringsmøder og vidensdeling. I 2020 havde vi god tilslutning til webinarer om, 
gældende Corona-regler, inspiration til sæsonstart og opstart af udendørstræning. På flere af webinarerne har 
der været eksterne fageksperter med.

Webinarerne kan ses eller genses på gymdanmark.dk/vidensbank/
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Samarbejde

GymDanmark repræsenteres i forskellige sammenhænge af forbundets politikere i både nationale og 
internationale forbund. I 2020 er forbundet repræsenteret på flere frivillige poster i Det Internationale 
Gymnastikforbund, Det Europæiske Gymnastikforbund og Det internationale Rope Skipping Forbund. Direktøren 
og landsholdschefen deltager i forskellige internationale fora med blandt andet de nordiske lande hvor fælles 
statements udarbejdes. I 2020 gik de nordiske lande blandt andet sammen om et ’age statement’, som 
tydeliggør vores fælles holdning om, at gymnasternes alder i seniorrækkerne ikke skal sænkes, men derimod i 
nogle discipliner bør være højere. Børn skal konkurrere mod børn og voksne skal konkurrere mod voksne. Vi vil 
med det fælles nordiske age-statement påvirke kulturen i gymnastikken, så der er fokus på den langsigtede 
udvikling af gymnasterne og ikke på kortsigtede resultater. 

På trods af begrænset muligheder og mange aflyste aktiviteter fortsætter GymDanmark det gode samarbejde 
med blandt andet Chopar (Tøjleverandør), Holstebro Rejsebureau, Euro Gymnastic Equipment 
(redskabsleverandør) og Scandic-hotellerne.

GymDanmark har også vigtigt samarbejde med en række efterskoler og foreninger med det fælles mål at udvikle 
gymnastikken, og den ufrivillige Coronapause var med til at sætte talentudvikling på dagsordenen i 
partnerskabet. De fleste landsholdssamlinger blev aflyst i 2020 og med først en udsættelse og dernæst en 
aflysning af EM i TeamGym i Danmark, blev partnerskabets potentiale ikke udløst til fulde. Der er dog stor 
forståelse fra alle partnere og GymDanmark ser frem til et fortsat konstruktivt samarbejde, der skal komme 
gymnasterne til gavn. 
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Økonomi

Overordnet kommer GymDanmark ud af 2020 med et underskud på 642 tkr., som primært skyldes afledte 
konsekvenser af Corona.

Da GymDanmark primært er finansieret af tilskudsmidler fra DIF, medlemskontingenter og konkurrencelicenser, 
har de manglende indtægter fra aflyste aktiviteter ikke påvirket GymDanmark som forventet, da de manglende 
indtægter blev opvejet af besparelser på mange andre områder, herunder driften af aktiviteterne og 
landsholdene. Samlet løber en besparelse op i 2,1 mio. kr. i forhold til budget 2020.

Årets resultat er bedre end budgetteret, som oprindeligt var på -2.759 tkr., heraf skulle 2.905 tkr. dækkes af 
henlæggelser, så det endelige budgetterede resultat var 146 tkr.

Januar og februar blev ikke berørt af aflysninger og vores største aktiviteter kunne afholdes efter forventning. 
Aktiviteter i TeamGym bidrager med et positivt resultat på 911 tkr. til det samlede årsresultat. Øvrige aktiviteter 
leverer også på budget eller bedre end budgettet. Alt er dog på et lavere niveau på henholdsvis indtægter og 
udgifter pga. aflysningerne.

Vi har haft manglende indtægter på konkurrenceafholdelse pga. aflysningerne i marts, april og maj, samt andet 
halvår, dog kunne kurser og uddannelse gennemføres i august og september og bidrager derfor positivt til det 
samlede resultat.

Aflysning af VM i Idrætsgymnastik påvirker årsresultatet negativt med 2,53 mio. kr. De store omkostninger har 
primært været lumpsum og depositum på 4,5 mio. kr., som betales til det internationale forbund. Alle muligheder 
for støtte er afsøgt og alle partnere som Sport Event Denmark, Københavns Kommune og Wonderfull 
Copenhagen har afvist at bidrage økonomisk til at mindske underskuddet. FIG (det internationale 
gymnastikforbund) har refunderet 50% af lumpsum, men har tilkendegivet, at de ikke refunderer depositum, selv 
om der er fundet ny vært for 2021. VM-regnskabet afsluttes i 2020 med et samlet underskud på 2.528.674 kr.

I driften har vi oplevet store besparelser på mødeafholdelse, da de fleste møder blev afholdt virtuelt. Også 
Årsmødet blev væsentligt billigere da det blev afholdt på en enkelt dag mod de planlagte tre dage. 

Der er en besparelse i lønbudgettet bl.a. pga. udsættelse af ny økonomimedarbejder. 

På grund af periodeforskydning forventer vi påvirkninger til 2021-resultatet. Herunder udgifter i forbindelse med 
EM i TeamGym 2020 som først blev flyttet til 2021 og senere aflyst. Regnskabet for EM kan først afsluttes i 
2021, da Corona-hjælpepuljen til aflyste events ikke har været åbnet. Vi forventer at den pulje der er oprettet til 
at kompensere arrangører af aflyste events, vil dække de afholdte udgifter, så GymDanmark holdes skadefri, og 
derfor forventes det ikke at påvirke resultatet i 2020, men da ansøgningen endnu ikke er behandlet ved 
årsafslutningen, er der en risiko for et tab på op til 1,4 mio. kr. Der er hensat til udgiften til opsagt personale i 
2020 vedr. opsigelsesperiode i 2021.

Flere strategiske indsatser er udskudt til 2021-2022 pga. Corona, herunder bl.a. uddannelse af internationale 
dommere, som først uddannes efter der er afholdt OL (sommeren 2021), talentudviklingssamarbejder i 
TeamGym, Idrætsgymnastik og Tumbling.

Endeligt er de fleste landsholdsaktiviteter på grund af Corona udskudt eller aflyst i 2020. De manglende 
aktiviteter giver GymDanmark en større besparelse i 2020. 

Vi har en forventning om, at mange af aktiviteterne kommer i gang i 2021, og dermed udgør en 
periodeforskydning i regnskabet.
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Kontingenter og tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund periodiseres og indtægtsføres for den 
periode, de vedrører. 

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes 
omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtægter, herunder afskrivninger, nedskrivninger 
og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af 
beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. 

Omregning af fremmed valuta 
Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der 
opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i 
resultatopgørelsen som en finansiel post. 

Resultatopgørelse 

Indtægter 

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 
21. december 2010, kapitel 4 & 6, om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under 
Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og 
væddemål. Årsrapporten for Danmarks Gymnastik Forbund for 2020 er aflagt efter samme 
regnskabspraksis som sidste år. 

Generelt om indregning og måling 
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
forbundet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil 
fragå forbundet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

Indtægter, der vedrører forbundets aktiviteter, vises under de enkelte aktiviteter. 
Licensindtægter periodiseres og indtægtsføres, når aktiviteten afholdes.

Aktivitetsomkostninger 
Omkostninger til aktiviteter periodiseres og omkostningsføres, når aktiviteten afholdes. 

Skat af årets resultat 
Forbundet er fritaget for skattepligt under hensyntagen til almenvelgørende formål. 
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3 år 
5 år

10 år 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering 
af aktivernes forventede brugstid. 

Inventar 
IT
Trampoliner 

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den 
regnskabsmæssige værdi. 

Værdipapirer 
Værdipapirer måles til børskursen på balancedagen. 

Alle realiserede og urealiserede kursreguleringer indregnes i driften.

Varebeholdninger 
Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, 
nedskrives til denne lavere værdi. 

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. 
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af 
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og 
fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. 

Hensættelser 
Der foretages hensættelser til besluttede tiltag. 

Forpligtelser 
Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Hensatte forpligtelser måles til 
nettorealisationsværdi. 
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Resultatopgørelse

Realiseret 
2020

Budget
 2020

Realiseret 
2019

Budget
 2021

Note

Indtægter

Drift

Administration 1 11.399.959 11.427.000 11.381.930 12.455.000
Politik 3 580.000 683.000 671.287 742.000
Andre driftsindtægter:
COVID-19 kompensation DIF 400.000 0 0 0
Uddannelse og kurser 5 2.009.729 3.350.000 2.995.911 4.473.000
Arrangement og events 6 253.461 2.006.000 752.894 2.578.000
Arrangement og events  NM 6 0 1.093.000 0 0
Konkurrencer 7 2.491.729 4.779.000 4.659.347 5.069.000
Foreningsservice 8 1.618.925 1.447.000 1.556.095 1.135.000

Drift indtægter i alt 18.753.803 24.785.000 22.017.464 26.452.000

Strategi
Landshold 9 217.945 823.000 1.249.421 1.121.000
Bevæg dig for livet (Spor 2) 10 0 0 973.641 0
Uddannelse udvikling (Spor 3) 11 0 100.000 0 16.000
Talentudviklingmiljøer (Spor 4) 12 59.665 918.000 69.025 190.000
Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5) 13 0 28.000 250 32.000
Int. Dommer uddannelse 200 45.000 0 5.000
Springsikker samarbejdet m. DGI 16.841 56.000 49.145 56.000
Mega-events 14 0 10.417.000 5.552.724 0

Strategi indtægter i alt 294.651 12.387.000 7.894.206 1.420.000

Indtægter i alt 19.048.454 37.172.000 29.911.669 27.872.000

18

Pe
nn

eo
 d

ok
um

en
tn

øg
le

: K
B6

72
-X

8G
CE

-F
FC

KV
-L

26
IX

-5
U

PA
Q

-4
K6

EO



GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
ÅRSRAPPORT 2020

39

Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2020

Realiseret 
2020

Budget
 2020

Realiseret 
2019

Budget
 2021

Note

Udgifter

Drift
Lønomkostninger 1 8.382.918 9.201.000 7.572.844 11.216.000
Administration 1 1.266.418 1.225.000 1.256.261 343.000
IT 2 819.334 1.180.000 908.508 1.018.000
Politik 3 436.715 1.044.000 846.000 1.131.000
Kommunikation/branding 4 65.562 366.000 295.372 336.000
Uddannelse og kurser 5 1.443.575 2.471.000 2.181.763 3.292.000
Arrangement og Events 6 276.261 2.118.000 1.016.552 2.632.000
Arrangement og Events NM 6 16.484 994.000 0 0
Konkurrencer 7 966.167 2.484.000 2.362.455 2.674.000
Foreningsservice 8 1.166.963 1.224.000 1.105.948 1.267.000

Drift udgifter i alt 14.840.397 22.307.000 17.545.704 23.909.000

Strategi
Landshold 9 934.780 3.724.000 3.019.428 3.681.000
IT-udvikling (Spor 1) 19.946 550.000 19.014 300.000
Organisationsudvikling /projekter (Spor 1) 0 50.000 4.280 0
Bevæg dig for livet (Spor 2) 10 515.771 510.000 1.474.308 600.000
Uddannelse udvikling (Spor 3) 11 475.615 467.000 282.473 80.000
Talentudviklingmiljøer (Spor 4) 12 137.638 799.000 164.968 507.000
Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5) 13 169.435 307.000 232.370 192.000
Rekruttering 35.120 173.000 0 0
Konkurrence og Reglement 14.612 72.000 0 0
Int. Dommer uddannelse 4.809 500.000 2.354 374.000
Springsikker samarbejdet m. DGI 13.923 55.000 28.358 55.000
Mega-events 14 2.528.674 10.417.000 5.496.724 0

Strategi udgifter i alt 4.850.323 17.624.000 10.724.278 5.789.000

Udgifter i alt 19.690.720 39.931.000 28.269.982 29.698.000

Nettoresultat -642.266 -2.759.000 1.641.688 -1.826.000

Dækkes af henlæggelser 2.905.000 971.000

Resultat efter henlæggelser 146.000 -855.000

Resultatdisponering: 2020 2019

Overføres til fri egenkapital 0 164.349
Internationale Events -500.000 185.000
Strategisk egenkapital -142.266 1.292.339

-642.266 1.641.688
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Balance 
2020 2019

AKTIVER

Anlægsaktiver
IT 215.333 354.002
Trampoliner 15 19.250 22.250
Depositum 0 5.300
Anlægsaktiver i alt 234.583 381.552

Varebeholdning
Medaljer 154.885 0
Varebeholdning i alt 154.885 0

Omsætningsaktiver
Værdipapirer 16 3.036.076 3.080.534
Forudbetalte omkostninger 17 1.561.221 2.965.658
Diverse tilgodehavender 18 900.892 1.236.441
Kasse, bank 9.565.764 9.706.585
Omsætningsaktiver i alt 15.063.952 16.989.217

Aktiver i alt 15.453.420 17.370.769

PASSIVER

Egenkapital 22 9.529.805 10.172.072

Kortfristetgæld
Diverse kreditorer 40.751 453.635
DIF mellemregning 1.682.292 1.141.753
Forudmodtaget start-/kursusgebyr/kontingenter 1.264.423 2.239.790
Forudmodtagne licens og gebyr 301.718 645.575
Forudmodtaget deltagerbetaling int. Events 19 40.844 1.066.405
Skyldige omkostninger 20 1.221.656 68.485
Periodisering (GymFamily) 0 313.606
Feriepenge 21 371.187 921.604
Feriepenge til feriefonden 21 1.000.745 347.846
Kortfristetgæld i alt 5.923.615 7.198.697

Gæld i alt 5.923.615 7.198.697

Passiver i alt 15.453.420 17.370.769

Honorar til bestyrelsen 23

Aflyst EM i TeamGym 2020 24

Note
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Realiseret Budget Realiseret Budget
2020 2020 2019 2021

Tilskud DIF 9.299.000 9.299.000 9.201.000 9.299.000
Projekt tilskud DIF 0 0 0 970.000
Øvrige Tilskud 376.081 21.666 236.281 45.000
Licens 1.447.092 1.885.000 1.876.488 1.914.000
Finansielle indtægter 80.379 50.000 63.275 50.000
Administrationsgebyr 61.474 51.000 0 51.000
Leje af kontorplads 126.750 120.000 0 126.000
Øvrige indtægter 9.183 0 4.888 0

Indtægter i alt 11.399.959 11.426.666 11.381.930 12.455.000

Lønninger 8.382.918 9.200.800 7.572.844 11.215.575
Viderefakturering Projektløn Bevæg dig for Livet 0 0 0 -1.100.000
Formands Honorar 100.000 100.000 100.000 200.000
Personaleomk. 149.400 179.000 227.561 209.000
Møder og rejser 193.054 200.000 174.108 200.000
Kontordrift 274.870 325.229 180.333 303.900
Husleje incl. forbrug 385.375 265.200 275.670 385.360
Ekstern konsulent 28.320 95.000 206.092 90.000
Finansielle udgifter 111.431 55.000 86.336 55.000
Øvrige udgifter 23.968 6.000 6.161 0

Udgifter i alt 9.649.337 10.426.229 8.829.105 11.558.835

Administration i alt 1.750.623 1.000.437 2.552.825 896.165

Småanskaffelser/IT/Adm. 175.961 168.800 209.801 319.900
IT Drift 307.156 305.000 182.347 165.000
Software/Licenser (e-læring) 165.002 471.175 254.003 453.004
Resultatsformidling 30.321 81.750 46.161 80.500
Afskrivninger 138.669 126.000 204.787 300.000
Øvrige udgifter 2.225 27.000 11.409 0

Udgifter i alt 819.334 1.179.725 908.508 1.318.404

IT i alt -819.334 -1.179.725 -908.508 -1.318.404

1 Administration

2 IT
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Realiseret Budget Realiseret Budget
2020 2020 2019 2021

Sponsorindtægt:
Holstebro Rejsecenter 80.000 60.000 60.000 90.000
Chopar 0 82.500 65.998 82.500
Scandic Hotel 0 20.000 19.149 20.000
Euro Gymnastic Equipment TeamGym 50.000 50.000 50.000 50.000
Euro Gymnastic Equipment DMT 0 0 3.000 0
Partneraftale TeamGym Landshold 350.000 350.000 350.000 350.000
Partneraftale Tumbling Landshold 100.000 120.000 100.000 60.000
Deltagerbetaling 0 0 23.140 29.460
Øvrige indtægter 0 0 0 60.000

Indtægter i alt 580.000 682.500 671.287 741.960

Honorar 9.376 0 22.319 30.000
Møder og rejser 335.935 812.427 565.905 913.108
Møder og rejser udland 20.728 8.000 83.419 0
Øvrige mødeudgifter 20.550 46.600 20.431 37.400
Telefongodtgørelse 38.300 51.300 44.043 57.059
Gaver 7.078 7.400 7.492 5.340
Ekstern konsulent 0 6.200 27.043 3.000
Branding af sponsor 0 0 62.500 62.500
Øvrige udgifter 4.747 112.150 12.848 22.800

Udgifter i alt 436.715 1.044.077 846.000 1.131.207

Politik i alt 143.285 -361.577 -174.714 -389.247

Honorar 12.950 50.000 91.013 32.000
Møder og rejser 891 31.300 11.064 14.000
Møder og rejser udland 0 6.700 0 0
Småanskaffelser 1.203 0 18.451 0
Livestreaming 24.802 70.000 15.000 95.000
Markedsføring og Branding 25.717 143.000 129.922 80.000
Ekstern konsulent 0 30.000 21.863 70.000
Øvrige udgifter 0 35.000 8.059 45.000

Udgifter i alt 65.562 366.000 295.372 336.000

Kommunikation/branding i alt 65.562 366.000 295.372 336.000

4 Kommunikation/branding 

3 Politik
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Realiseret Budget Realiseret Budget
2020 2020 2019 2021

Nordea Fonden - Kvalitet i Familie Gymnastikken 0 0 292.782 0
Deltagerbetaling 1.946.884 3.342.542 2.494.792 4.473.377
Kursusmateriale 59.718 0 81.005 0
Tryg Fonden - Førstehjælpskurser 0 0 97.993 0
Øvrige indtægter 3.128 7.500 29.339 0

Indtægter i alt 2.009.729 3.350.042 2.995.911 4.473.377

Instruktørlønninger 746.294 1.107.922 888.962 1.401.667
Kursusleder honorar 1.550 35.950 9.653 22.347
Møder og rejser 452.243 909.988 532.693 1.360.120
Småanskafferlser 631 0 18.818 0
Ekstern konsulent 8.739 0 16.701 0
Kursusudgift 222.463 352.059 285.146 439.791
Tryg Fonden - Førstehjælpskurser 0 0 96.100 0
Nordea Fonden - Kvalitet i Familie Gymnastikken 0 0 313.606 0
Øvrige udgifter 11.655 64.635 20.083 68.335

Udgifter i alt 1.443.575 2.470.554 2.181.763 3.292.260

Uddannelse og kurser i alt 566.154 879.488 814.148 1.181.117

Billetsalg 0 300.000 428.049 476.000
Øvrige indtægter 0 50.500 72.970 28.000
Deltagerbetalling 253.461 1.655.200 251.875 252.400
World Gym for Life 0 0 0 440.000
Eurogym 0 0 0 1.280.000
Golden Age 0 0 0 42.000
Kursusindtægter 0 0 0 59.500

Indtægter i alt 253.461 2.005.700 752.894 2.577.900

Lønninger 23.181 91.000 63.766 194.528
Møder og rejser 109.888 358.250 472.797 417.900
Møder og rejser udland 59.831 0 42.535 0
Deltagergebyr World Gym for Life 0 0 0 305.000
Deltagergebyr Eurogym 0 0 0 940.000
Deltagergebyr Golden Age 0 0 0 30.000
Arrangementsudgifter 81.571 1.631.140 435.890 711.950
Deltagergebyr 0 0 0 0
Øvrige udgifter 1.789 37.350 1.563 32.800

Udgifter i alt 276.261 2.117.740 1.016.552 2.632.178

Arrangement og Events i alt -22.800 -112.040 -263.658 -54.278

5 Uddannelse og kurser

6 Arrangement og Events
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2020

Realiseret Budget Realiseret Budget
2020 2020 2019 2021

NM TeamGym Junior 2020
Billetsalg 0 120.000 0 0
Deltagerbetalling 0 972.785 0 0

Indtægter i alt 0 1.092.785 0 0

Møder og rejser 3.345 0 0 0
Markedsføring og Branding 12.619 0 0 0
Arrangementsudgifter 0 993.935 0 0
Øvrige udgifter 520 0 0 0

Udgifter i alt 16.484 993.935 0 0

Arrangement og Events i alt -16.484 98.850 0 0

Billetsalg 21.125 94.250 37.903 118.000
Deltagerbetaling 2.234.992 4.357.251 4.433.944 4.647.715
Arrangementindtægter 230.612 327.928 172.250 288.992
Øvrige indtægt 5.000 0 15.250 14.000

Indtægter i alt 2.491.729 4.779.429 4.659.347 5.068.707

Lønninger 2.363 0 2.538 0
Dommerhonorar 149.666 461.000 335.349 469.300
Fortæring og rejser 380.864 1.081.914 772.836 1.115.244
Møder og rejser udland 0 0 0 34.800
Småanskaffelser 3.867 0 8.488 61.850
Fragt af redskaber 93.204 323.526 265.313 344.747
Konkurrenceudgifter 267.029 463.110 910.603 571.558
Øvrige udgifter 69.174 154.800 67.328 76.000

Udgifter i alt 966.167 2.484.350 2.362.455 2.673.499

Konkurrence i alt 1.525.562 2.295.079 2.296.892 2.395.208

Basismedlemskab 1.326.685 1.153.406 1.408.263 355.000
Disciplinmedlemsskab 289.740 293.760 147.833 780.000
Øvrige indtægter 2.500 0 0 0

Indtægter i alt 1.618.925 1.447.166 1.556.095 1.135.000

Møder og rejser 9.714 50.400 4.196 98.900
Forsikring foreninger 1.137.284 1.136.778 1.075.513 1.143.000
Gaver og faneplader 19.630 27.000 25.919 25.000
Ekstern konsulent 0 10.000 0 0
Øvrige udgifter 335 0 320 0

Udgifter i alt 1.166.963 1.224.178 1.105.948 1.266.900

Foreningsservice i alt 451.962 222.988 450.147 -131.900

8 Foreningsservice

7 Konkurrence
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2020

Realiseret Budget Realiseret Budget
2020 2020 2019 2021

Egenbetaling int. mesterskaber 0 519.000 469.648 218.700
Arrangementindtægter 217.945 303.829 761.608 902.000
Øvrige indtægter 0 0 18.165 0

Indtægter i alt 217.945 822.829 1.249.421 1.120.700

Lønninger 735.624 985.640 602.281 621.740
Direkte gymnaststøtte 0 0 45.000 0
Behandler 54.000 147.000 36.000 43.000
Rejser og fortæring udland 32.205 2.188.300 1.702.157 2.630.700
Rejser og fortæring 80.358 322.539 405.611 181.110
Arrangementsomkostninger 27.274 35.850 222.530 183.050
Øvrige udgifter 5.319 44.500 5.847 21.100

Udgifter i alt 934.780 3.723.829 3.019.427 3.680.700

Landshold i alt -716.835 -2.901.000 -1.770.006 -2.560.000

Mellemregning BDFL 0 0 973.641 0

Indtægter i alt 0 0 973.641 0

Lønninger 0 0 1.362.138 0
Projekttilskud 500.000 500.000 0 500.000
Honorar 0 0 0 10.000
Husleje/lys/varme 0 0 107.201 0
Møder og rejser 12.846 10.000 4.968 90.000
Øvrige udgifter 2.925 0 0 0

Udgifter i alt 515.771 510.000 1.474.307 600.000

Bevæg dig for livet (Spor 2) i alt -515.771 -510.000 -500.667 -600.000

Uddannelsen Efterskoler 0 100.000 0 16.000

Indtægter i alt 0 100.000 0 16.000

Lønninger 176.710 222.700 81.392 56.400
Møder og rejser 5.279 19.380 17.626 2.600
Optagelser til Startpakker og 
Uddannelsesvideoer 221.324 150.000 163.583 0
Grafisk arbejde 44.531 5.500 17.075 10.000
Øvrige udgifter 27.771 69.020 2.797 10.500

Udgifter i alt 475.615 466.600 282.473 79.500

Uddannelse udvikling (Spor 3) i alt -475.615 -366.600 -282.473 -63.500

9 Landshold

10 Bevæg dig for livet (Spor 2) 

11 Uddannelse udvikling (Spor 3)
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2020

Realiseret Budget Realiseret Budget
2020 2020 2019 2021

Arrangementindtægter 0 881.000 25.850 70.000
Deltagerbetaling Samlinger 59.665 37.200 43.175 120.000

Indtægter i alt 59.665 918.200 69.025 190.000

Lønninger 71.401 226.200 68.368 280.600
Møder og rejser 45.202 187.600 53.820 158.000
Markedsføring og Branding 0 11.000 37.162 15.000
Arrangementsomkostninger 15.035 272.000 4.819 53.500
Øvrige udgifter 6.000 102.500 800 0

Udgifter i alt 137.638 799.300 164.968 507.100

Talentudviklingmiljøer (Spor 4) i alt -77.973 118.900 -95.943 -317.100

Mentorordning 0 25.000 0 25.000
Salg af lektionsplaner 0 3.000 250 7.000

Indtægter i alt 0 28.000 250 32.000

Honorar 17.926 63.750 13.500 35.749
Møder og rejser 39.132 104.970 49.839 61.750
Arrangementsomkostninger 0 3.500 14.620 9.501
Lektionsplaner og opvisningshæfter 18.122 60.000 53.013 60.000
Optagelser, TeamGym 61.771 60.000 52.875 0
Lektionsplan, 
Redskabsgymnastikpakken 0 0 0 15.000
Branding 23.110 10.000 18.524 10.000
Ekstern konsulent 9.375 4.900 30.000 0

Udgifter i alt 169.435 307.120 232.370 192.000

Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5) i alt -169.435 -279.120 -232.120 -160.000

13 Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5)

12 Talentudviklingmiljøer (Spor 4)
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2020

Realiseret Budget Realiseret Budget
2020 2020 2019 2021

Gymnaestrada 2019
Tilskud DGI og GymDanmark 0 0 200.000 0
Deltagerbetaling Samlinger 0 0 5.055.093 0
Salg Merchandise 0 0 274.789 0
Øvrige indtægter 0 0 22.842 0

Indtægter i alt 0 0 5.552.724 0

Adm. omkostninger 0 0 93.667 0
DGI, Gymnaestrada 2019 
overskudsdeling 0 0 156.000 0
Rejser 0 0 47.334 0
Forplejning 0 0 26.061 0
Rejseomk. Fælleshold 0 0 45.798 0
Deltagergebyr, overnatning, mad 0 0 4.001.236 0
Møder 0 0 72.575 0
Stand og merchandise 0 0 287.226 0
Kommunikation og markedsføring 0 0 74.068 0
Beklædning 0 0 573.371 0
Diverse 0 0 19.388 0

Udgifter i alt 0 0 5.396.724 0

Gymnaestrada i alt 0 0 156.000 0

Gymnaestrada 2019
Tilskud GymDanmark 0 0 100.000 0

Udgifter i alt 0 0 100.000 0

EM TeamGym 2020
Tilskud puljer og Fonde 0 2.000.000 0 0
Sponsorat 0 30.000 0 0
Billetsalg 2.689.000
Deltagerbetaling 0 5.416.000 0 0
Salg Merchandise 0 120.000 0 0
Øvrige indtægter 0 150.000 0 0

Indtægter i alt 0 10.405.000 0 0

PR/markedsføring 0 300.000 0 0
TV Produktion 0 400.000 0 0
Arrangementsomkostninger 0 4.952.000 0 0
Deltagergebyr, overnatning, mad 0 3.892.000 0 0
Møder 0 150.000 0 0
Forsikring 0 50.000 0 0
Diverse 0 173.000 0 0
Uforudsete udgifter 0 500.000 0 0

Udgifter i alt 0 10.417.000 0 0

EM TeamGym i alt 0 -12.000 0 0

14 Mega-events 
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2020

Realiseret Budget Realiseret Budget
2020 2020 2019 2021

VM Idrætsgymnastik 2021
Adm. omkostninger 73.530 0 0 0
Rejser 54.970 0 0 0
Lumpsum og depositum, FIG 2.257.746 0 0 0
Møder 6.977 0 0 0
Kommunikation og markedsføring 44.919 0 0 0
Redskabsetablering 69.154 0 0 0
Diverse 21.378 0 0 0

Udgifter i alt 2.528.674 0 0 0

VM Idrætsgymnastik i alt 2.528.674 0 0 0

Mega-events i alt 2.528.674 -12.000 156.000 0
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2020

Realiseret
20192020

Trampoliner, primo 22.250 30.450
Afskrivninger trampoliner, Materialefonden -3.000 -8.200

Trampoliner i alt 19.250 22.250

BG Invest Udenlandske Obligationsmarkeder 217.159 216.340
Danske Invest Erhverv - mellemlange obligationer 2.211.453 2.239.248
Danske Invest Pension - lange obligationer 553.113 566.734
Danske Aktier – Danske Bank 54.351 58.212

Værdipapirer i alt 3.036.076 3.080.534

Forudbetalte omkostninger 32.167 290.437
EM TG 2020 1.529.054 0
Golden Age 2020 0 2.440
NM Team Gym 2020 0 11.749
VM IG 2021 0 2.661.032

Forudbetalte omkostninger i alt 1.561.221 2.965.658

Debitorer 365.200 929.304
Trampolin materialefond -76.133 -47.834
Øvrige tilgodehavender 611.826 354.971

Diverse tilgodehavender i alt 900.892 1.236.441

EM TeamGym 2020 38.300 1.024.299
Golden Age 2020 2.544 0
EuroGym 2020 0 42.106

Diverse tilgodehavender i alt 40.844 1.066.405

18 Diverse tilgodehavender

19 Forudmodtaget deltagerbetaling int. Events

15 Trampoliner

16 Værdipapirer

17 Forudbetalte omkostninger

Realiseret
2019
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2020

Realiseret
20192020

Realiseret
2019

Skyldige lønninger 160.396 45.144
Tilskud Region Hovedstaden - VM Idrætsgym. 1.000.000 0
Revision - EM TeamGym 30.000 0
Diverse skyldige 2.400 2.591
IT Support 0 20.750
Skyldig deltagerbetaling pga. aflysninger 6.018 0
TRYG Sundhedsforsikring 22.842 0

Skyldige omkostninger i alt 1.221.656 68.485

Kortfristetgæld

Feriepenge 371.187 921.604
Feriepenge til feriefonden 1.000.745 347.846

Feriepengeforpligtelse i alt 1.371.932 1.269.450

21 Feriepengeforpligtelse

20 Skyldige omkostninger
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2020

Primo Tilgang Afgang Ultimo

Fri egenkapital 2.150.398 0 0 3.000.000
Årets resultat, jf. disponering 849.602 0 0 0

Fri egenkapital i alt 3.000.000 0 0 3.000.000

Strategisk egenkapital
International dommeruddannelse 500.000 0 0 500.000
Internationale Events 500.000 0 -500.000 0
Strategisk egenkapital 6.172.072 0 -142.266 6.029.806

Strategisk egenkapital i alt 7.172.072 0 -642.266 6.529.806

Egenkapital i alt 10.172.072 0 -642.266 9.529.806

Der er i 2020 udbetalt 100 t.kr. i honorar til forbundsformand.

Risikovurdering

Med udskydelsen blev udgifterne hævet pga. forlængelse af ansættelserne i projektet samt diverse tiltag for at 
sikre en Corona-sikker event. Indtægterne blev samtidig nedjusteret pga. forventning om færre billetindtægter 
med Corona-restriktioner.

Region Hovedstaden meddelte, at de ville bidrage med 1 mio. kr., såfremt der kunne fremvises et budget i 
balance. Trods denne tilkendegivelse om en håndsrækning, var det ikke muligt at få økonomien til at hænge 
sammen, og pandemiens udvikling tydeliggjorde, at eventet ikke ville kunne afholdes sundhedsmæssigt 
forsvarligt. Derfor måtte GymDanmark trække sig fra værtskabet og har opgjort det samlede tab til 
1.490.754 kr., som i Q1 2021 ansøges i Erhvervsstyrelsens pulje for større arrangementer.

Erhvervsstyrelsens kompensationsordning er oprettet til netop at hjælpe arrangører af større arrangementer 
som EM i TeamGym, og derfor har vi en forventning om, at vores ansøgning imødekommes. Der er dog en 
risiko for at dette ikke er tilfældet, hvorved GymDanmark står med et tab på 1.490.754 kr., som vil indgå i 
regnskab 2021. 

22 Egenkapital

23 Honorar til bestyrelsen

24 Aflyst EM i TeamGym 2020

GymDanmark skulle i 2020 have været vært ved EM i TeamGym. Grundet Corona-situationen blev dette event 
først udskudt et halvt år og dernæst endeligt aflyst. Dette har medført en udgift på 1.490.754 kr., som primært er 
lønninger til de ansatte, som har været ansat til at planlægge eventet. 

Der var et oprindeligt budget på 10 mio., hvoraf 2 mio. kr. var forventet bidrag fra samarbejdspartnere, med 
forudsætning om, at eventet skulle afholdes.
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Årsregnskab 1. januar - 31. december
Danmarks Gymnastik Forbund

Årsrapport 2020

Bruttoregnskab
Realiseret Budget Realiseret Budget 

2020 2020 2019 2021

DIF 9.299.000 9.306.500 9.206.000 10.269.000
Licens 1.447.092 1.885.000 1.876.788 1.914.243
Foreningskontingent – grundkontingent 1.326.685 1.153.406 1.408.263 355.000
Foreningskontingent – aktivitetskontingent 289.740 293.760 147.833 780.000
Tilskud andre 313.606 2.000.000 100.000 0
Tilskud - Undervisningsministeriet 62.475 15.000 44.787 0
Tilskud - Førstehjælpskurser 0 0 13.333 0
DIF, fonden til støtte for dansk bredde- og 
eliteidræt 0 6.666 178.160 45.000
Diverse salg 186.468 149.150 373.228 133.000
Udbytte og renter 80.379 50.000 63.275 50.000
Diverse indtægter 31.727 521.610 1.162.662 56.000
Arrangementsindtægter 3.054.028 17.398.293 11.673.414 8.968.127
Kursusgebyr 1.973.819 3.566.542 2.486.807 4.537.877
Sponsorindtægter 580.000 812.500 648.147 712.500
Ekstraordinære indtægter:
COVID-19 kompensation DIF 400.000 0 0 56.000

Indtægter i alt 19.045.018 37.158.427 29.382.696 27.876.747

Løn (kontor & instruktører) -10.962.282 -14.332.142 -11.636.273 -14.122.306
Rejseudgifter -208.021 -2.022.962 -1.320.329 -1.227.550
Arrangementsomkostninger -2.945.497 -3.833.861 -1.760.730 -1.749.935
Fortæring -681.484 -3.204.379 -1.255.326 -1.765.228
Deltagergebyr -2.544 -1.499.440 -903.183 -1.780.800
Møde- og opholdsudgifter -865.610 -6.300.052 -5.512.114 -4.257.464
Forsikringer -1.253.846 -1.186.778 -1.114.063 -1.264.004
Beklædning -99.507 -530.692 -1.062.101 -384.611
Småanskaffelser/IT/administration -1.017.521 -2.274.639 -1.268.202 -1.279.191
Diverse udgifter -109.099 -1.775.375 -159.678 -260.735
IT -521.332 -1.649.175 -531.267 -613.004
Porto/fragt -130.754 -341.526 -331.575 -18.000
Husleje/lys/varme -385.375 -265.200 -396.371 -385.360
Fotokopi/tryksager -160.377 -410.910 -142.406 -71.000
Telefon -93.936 -109.296 -88.382 -112.559
Afskrivninger -141.669 -126.000 -204.787 -300.000
Renteudgifter -63.973 -55.000 -53.762 -55.000
Kursregulering -44.458 0 -459 0

Udgifter i alt -19.687.284 -39.917.427 -27.741.008 -29.646.747

Resultat -642.266 -2.759.000 1.641.688 -1.770.000
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ØKONOMI
Budgetforslag 2022
Inklusive fastsættelse af kontingent- og 
licenstakster for sæson 2022/2023
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Budget 2022

Indtægter
Realiseret 

2020
Budget
 2021

Budget
 2022

Administration 11.399.959 12.455.000 13.126.000
Møder og Politik 580.000 741.000 348.000
Andre driftsindtægter:
COVID-19 kompensation DIF 400.000 0 0
Uddannelse og kurser 2.009.729 4.474.000 6.214.000
Arrangementer 253.461 2.579.000 3.320.000
Aktiviteter og Konkurrencer 2.491.729 5.069.000 4.778.000
Foreningsudvikling 1.618.925 1.135.000 15.000
Landshold 217.945 1.121.000 1.618.000
Samarbejdsaftaler 16.841 56.000 56.000
Uddannelse udvikling (Spor 3 gl strategi) 0 16.000 0
Talentudviklingmiljøer (Spor 4 gl strategi) 59.665 190.000 0
Aktivering af foreninger (Spor 5 gl strategi) 0 32.000 0
Int. Dommer uddannelse 200 5.000 0
Mega-events 0 9.531.000 0

Indtægter i alt 19.048.454 37.404.000 29.475.000

Udgifter
Realiseret 

2020
Budget
 2021

Budget
 2022

Administration 9.649.336 11.559.000 13.353.000
IT 819.334 1.020.000 1.405.000
Møder og Politik 436.715 1.130.000 719.000
Kommunikation og Markedsføring 65.562 336.000 287.000
Uddannelse og kurser 1.443.575 3.292.000 3.768.000
Arrangementer 292.745 2.607.000 3.516.000
Aktiviteter og Konkurrencer 966.167 2.674.000 2.680.000
Foreningsudvikling 1.166.963 1.267.000 252.000
Landshold 934.780 3.681.000 4.208.000
IT-udvikling (Spor 1 gl strategi) 19.946 300.000 0
Samarbejdsaftaler (Spor 2 gl strategi) 529.694 655.000 555.000
Strategiske initiativer 49.732 0 119.000
Uddannelse udvikling (Spor 3 gl strategi) 475.615 79.000 0
Talentudviklingmiljøer (Spor 4 gl strategi) 137.638 508.000 0
Aktivering af foreninger (Spor 5 gl strategi) 169.435 192.000 0
Internationale Dommere 4.809 374.000 138.000
Mega-events 2.528.674 9.556.000 0

Udgifter i alt 19.690.720 39.230.000 31.000.000

Nettoresultat -642.266 -1.826.000 -1.525.000

Dækkes af Egenkapital 1.826.000 1.525.000

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
ØKONOMI - BUDGET 2022
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Fastsættelse af kontingent- og licenstakster  2022/2023 

Basiskontingent: 870 kr.
Disciplinkontingent: 2.550 kr.
(Rytmisk, TeamGym, Idrætsgymnastik, 
Tumbling, Trampolin, Rope Skipping, Sports 
Acrobatik)

Konkurrencelicenser:
National licens: 250 kr.
Begynderlicens: 95 kr.

Internationale konkurrencelicenser:
Senior licens 275 kr.
Junior licens 175 kr.
Børne licens 75 kr.
Coach licens 75 kr.

Væsentlige ændringer 2021 til 2022 

Total 
budget 2021

Indtægter 
budget 2022

Udgifter 
budget 2022

Total 
budget 2022

Ændring ift. 
budget 2021

Administration 896.000 13.126.000 -13.353.000 -227.000 -1.123.000
IT -1.020.000 0 -1.405.000 -1.405.000 -385.000
Møder og Politik -389.000 348.000 -719.000 -371.000 18.000
Kommunikation og Markedsføring -336.000 0 -287.000 -287.000 49.000
Uddannelse og kurser 1.182.000 6.214.000 -3.768.000 2.446.000 1.264.000
Arrangementer -28.000 3.320.000 -3.516.000 -196.000 -168.000
Aktiviteter og Konkurrencer 2.395.000 4.778.000 -2.680.000 2.098.000 -297.000
Foreningsudvikling -132.000 15.000 -252.000 -237.000 -105.000
Landshold -2.560.000 1.618.000 -4.208.000 -2.590.000 -30.000
Samarbejdsaftaler (Spor 2) -599.000 56.000 -555.000 -499.000 100.000
Strategiske initiativer 0 0 -119.000 -119.000 -119.000
Int. Dommer uddannelse -369.000 0 -138.000 -138.000 231.000
IT-udvikling (Spor 1) -300.000 0 0 0 300.000
Uddannelse udvikling (Spor 3) -63.000 0 0 0 63.000
Talentudviklingmiljøer (Spor 4) -318.000 0 0 0 318.000
Aktivering af inaktive foreninger (Spor 5) -160.000 0 0 0 160.000
Mega-events -25.000 0 0 0 25.000

I alt -1.826.000 29.475.000 -31.000.000 -1.525.000 301.000



58



59

INDKOMNE FORSLAG 
Bestyrelsen fremsætter forslag  
om vedtægtsrevision

Dagsorden Punkt 7
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Motivation for Bestyrelsens forslag  
om vedtægtsrevision 

GymDanmarks bestyrelse fremsætter forslag til nye vedtægter for forbundet. 
Forslaget tager udgangspunkt i det forslag, der blev fremsat på sidste års  
repræsentantskabsmøde, men forslaget er nu gennemskrevet efter de  
ønsker og forslag der fremkom på repræsentantskabsmødet og i den 
hørings periode, der har været fra maj til august. Forslaget indeholder nu valg 
på repræsentant skabsmødet til de frivillige udvalg og disciplinkomiteer. 

Baggrund for forslaget
GymDanmark er en organisation med over 120 år på bagen og det er naturligt, at organisationen 
og dermed vedtægterne udvikler sig. De nuværende vedtægter bærer præg af mange justeringer 
og tilføjelser, og fremstår i dag som lidt af et kludetæppe. Derfor igangsatte bestyrelsen sidste år en 
større vedtægtsrevision, hvor vedtægterne blev gennemskrevet og struktureret på ny.

Timingen passede med, at der var flere større forslag til organisationsændringer på Årsmødet 2020, 
og derfor var det naturligt at foretage den store vedtægtsrevision i samme ombæring. Et af forslagene  
var en ny medlemsstruktur. Dette blev vedtaget på årsmødet 2020, og dette er indarbejdet i det 
eksisterende vedtægtssæt.

Valg og organisering
I forbindelse med strategien 2016-2021 havde repræsentantskabet givet bestyrelsen til opgave at 
se på den politiske organisering. Første forslag til en ny organisering blev effektueret i 2018, hvor 
GymDanmarks bestyrelse fik en ny sammensætning. Dette er også indarbejdet i de eksisterende 
vedtægter. 

Næste opgave var at se på organisering på udvalgsniveau, og den arbejdsgruppe bestyrelsen ned-
satte fremkom med et forslag om, at udvalgsmedlemmer og evt. udvalgsformænd skulle udpeges i 
stedet for den nuværende valghandling. Dette forslag fandt ikke opbakning på Årsmødet 2020.

Genfremsættelse
Når nogle forslag fandt opbakning og nogle forslag faldt, var der mange ændringer til de samlede 
vedtægtsforslag på dagen. Derfor blev det svært at få et samlet billede af, hvordan de endelige ved-
tægter ville se ud, og repræsentantskabet bad bestyrelsen om at indarbejde inputtene og genfrem-
sende det samlet i 2021. 

Høring og input
For at sikre, at medlemsforeninger og frivillige i GymDanmark blev inddraget i processen, og for  
at gøre vedtægtsforslaget så godt som muligt, valgte bestyrelsen at have en høringsperiode fra  
20. maj til 1. august, hvor både foreninger og udvalg blev indbudt til at komme med forslag. Der er  
efterfølgende taget dialog for at få uddybet inputtene, for at sikre, at forslagene blev indarbejdet  
på bedst mulig vis.
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Ændringer siden høring
På baggrund af de indkomne høringssvar er der ændret i enkelte paragraffer. Resten af vedtægts-
forslaget er som fremsendt i høringen. Der er foretaget tilrettelser tre steder:

• Opvisningsgymnastikken adskilles fra disciplinkomiteerne i vedtægterne, så det er tydeligt, at 
der ikke skal betales særskilt disciplinmedlemsskab for at stemme eller opstille til komitéen samt 
deltage i opvisningsaktiviteterne. Dette er dækket af basismedlemsskabet, så alle foreninger har 
adgang (§8, stk. 1 + §10, stk. 6). 

• Det er tilføjet, at bestyrelsen træffer afgørelse i alle foreliggende sager, der ikke kræver repræsen-
tantskabets godkendelse (§7, stk. 2, g)  

• Og i samme paragraf er det præciseret, hvad der kan være udelukkelses grund, herunder at mod-
arbejde fællesskabet i GymDanmark. Desuden henvises der til §6, stk. 6, således at det fremhæ-
ves, at bestyrelsens beslutning af udelukkelser kan appelleres til ordensudvalget, der kan ophæve 
udelukkelsen øjeblikkeligt (§7, stk. 2, i)

Generelt om de nye vedtægter:
§ 1-4  De nye vedtægter er bygget op, så basisinformationerne om forbundet står først, ligesom  
 i de nugældende vedtægter. 

§ 5-9   Dernæst beskrivelse af organiseringen med de forskellige organer, som er Repræsentant-
skab, Ordensudvalg, bestyrelse og frivillige grupper  

§ 10-11   Så følger et afsnit om forbundets lovgivende forsamling, altså de regler der gælder for  
selve Årsmødet  

§ 12  Det næste afsnit indeholder retningslinjer for medlemskab  
 
§13-15  Slutteligt et afsnit om øvrige ting, som vedrører medlemsforeningernes fælles aftale om 

forbundets overordnede eksistens eller opløsning. 

For at lette overblikket over ændringerne yderligere er der udarbejdet et oversættelsesark, så det er 
tydeligt, hvilke paragraffer der ændret, flyttet eller fjernet i forhold til nuværende vedtægter. 

Det samlede vedtægtsforslag bør dog læses og opfattes som et nyt sæt vedtægter og ikke som en 
justeret og tilrettet udgave af de nuværende.
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BASISINFORMATIONER 

§ 1  Navn og tilhørsforhold
Stk. 1  Forbundets navn er Danmarks Gymnastik Forbund, kaldenavn GymDanmark.

Stk. 2  Forbundet er medlem af Danmarks Idrætsforbund (DIF), Federation Internationale de  
Gymnastique (FIG), European Gymnastics (EG), International Federation of Aesthetic Group 
Gymnastics (IFAGG), International Jump Rope Union (IRJU) og European Rope Skipping  
Federation (ERSO).

Stk. 3  Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at forbundet er medlem af andre idrætsspecifikke 
organisationer.

§2  Formål og opgaver 
Stk. 1   GymDanmarks formål er at bevare, styrke og udvikle gymnastik, herunder fitness, på såvel 

nationalt som internationalt plan. 

Stk. 2   GymDanmarks medlemmer skal gennem trænings-, opvisnings- og konkurrencegymnastik 
søge at opfylde ethvert behov for at dyrke gymnastik og derved kunne bidrage til den enkel-
te deltagers fysiske, psykiske og sociale trivsel. 

§ 3  Hjemsted
Stk. 1 GymDanmarks hjemsted er Brøndby Kommune.

§ 4  Medlemskab
Stk. 1  Enhver forening, hjemhørende i Danmark, der tilbyder én eller flere af forbundets aktiviteter, 

kan søge optagelse som medlem af GymDanmark.  
 
GymDanmark kan desuden optage efterskoler og højskoler som medlem, hvis de opfylder 
§ 2. Skoler optages på baggrund af skolens vedtægter, og skolens bestyrelse tegner skolen i 
forhold til GymDanmark.  
 
Associerede medlemmer

Stk. 2  GymDanmark kan optage associerede medlemmer og forbund, herunder, institutioner, 
grupperinger og virksomheder, der ikke umiddelbart kan betragtes som egnede for normal 
foreningsdannelse, men som ønsker at gøre brug af et eller flere målrettede GymDanmark 
produkter.  
 
De nærmere regler for rettigheder for associerede medlemmer fastsættes i forbindelse med 
optagelsen, men i alle tilfælde har associerede medlemmer forpligtelser som medlemsfor-
eninger, dog uden stemmeret på Årsmødet.

Stk. 3 Bestyrelsen kan beslutte at udbyde individuelle medlemskaber af GymDanmark. 
. 
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ORGANISATION

§ 5  Repræsentantskabet
Stk. 1  Repræsentantskabet er GymDanmarks højeste myndighed, der på Årsmødet vælger besty-

relsen og beslutter GymDanmarks overordnede politiske og strategiske retning, samt budget 
for kommende periode.

Stk. 2  Repræsentantskabet består af: 
a) Én repræsentant fra hver af medlemsforeningerne (én stemme på Årsmødet).  
b) Yderligere én repræsentant fra hver medlemsforening, som har betalt kontingent for  
 minimum en af GymDanmarks discipliner (yderligere én stemme på Årsmødet). 
c) Yderligere én repræsentant fra hver medlemsforening, som har betalt kontingent for  
 tre eller flere af GymDanmarks discipliner (yderligere én stemme på Årsmødet) 
d) Bestyrelsen (uden stemmeret på Årsmødet).

 

§ 6  Ordensudvalget
Stk. 1  GymDanmarks Ordensudvalg behandler sager vedrørende medlemsforeninger og deres 

ledere, trænere og gymnaster. Bestyrelsens afgørelse af tvistigheder og udelukkelser kan 
forelægges GymDanmarks Ordensudvalg. 

Stk. 2  Ordensudvalgets opgave er at være appelinstans for sager afgjort af bestyrelsen, herunder 
usportslig eller usømmelig adfærd i forbindelse med forbundets arrangementer eller i relati-
on til forbundet, overtrædelse af forbundets fælles konkurrencereglement, samt DIF’s, Team 
Danmarks og Anti Doping Danmarks love.

Stk. 3  Ordensudvalget består af fem medlemmer samt to suppleanter, der vælges på det ordinære 
Årsmøde.

Stk. 4  Ordensudvalget vælger selv sin formand, der så vidt muligt skal være jurist. Ordensudvalget 
fastsætter selv sit reglement. 

Stk. 5  Anmodning om behandling af en sag til Ordensudvalget skal ske skriftligt og senest to uger 
efter parternes modtagelse af bestyrelsens afgørelse. Samtidig med anmodning om behand-
ling af enhver sag, indbetales et gebyr på 1.500.- kr. Beløbet tilbagebetales, såfremt Ordens-
udvalgets sagsbehandling afgøres til fordel for den ankende part. 

Stk. 6  Ordensudvalget kan under behandlingen af en udelukkelsessag træffe afgørelse om ophæ-
velse af udelukkelsen, indtil udvalget endeligt har taget stilling til den pågældende sag. 
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§ 7 Bestyrelsen
Stk. 1  Bestyrelsen består af syv medlemmer: Forbundsformand, næstformand og fem  

bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2 Bestyrelsens opgaver:
  a) Leder GymDanmark i alle anliggender, herunder politisk, strategisk og økonomisk
  b) Er ansvarlig for gennemførelsen af Årsmødets beslutninger
  c) Bestyrelsen deltager i Årsmødet, og kan fremsætte forslag hertil
  d) Er ansvarlig for GymDanmarks økonomi og administration
  e) GymDanmarks bestyrelse udarbejder budgetforslag
  f) Ansætter og afskediger direktør
  g)  Træffer afgørelse i alle foreliggende sager, der ikke ifølge vedtægterne kræver afgørelse  

af Repræsentantskabet eller Ordensudvalget
  h)  Kan fastsætte krav om og retningslinjer for licens for deltagelse i GymDanmarks  

konkurrencer og aktiviteter
  i)  Kan træffe beslutning om hel eller delvis udelukkelse af medlemmer, individer m.m.  

der ikke overholder GymDanmarks love, reglementer eller øvrige bestemmelser, eller  
i øvrigt optræder usportsligt eller modarbejder fællesskabet i GymDanmark. Beslutnin-
gen kan appelleres til Ordensudvalget jf. §6 stk. 6.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4 Forbundsformanden og næstformanden udgør, sammen med GymDanmarks direktør, den  
  daglige ledelse af GymDanmark. 

Stk. 5 Til at bistå bestyrelsen og ledelsen samt til at varetage GymDanmarks virksomhed, er der  
  etableret et forbundskontor under ledelse af direktøren. 

§ 8  Organisering af frivillige 
Stk. 1 Repræsentantskabet skal som minimum nedsætte en Komité for opvisningsgymnastik og  
  disciplinkomiteer inden for følgende discipliner: Idrætsgymnastik, Rytmisk Gymnastik, Sports  
  Acrobatik, Rope Skipping, TeamGym, Trampolin og Tumbling.

Stk. 2 Bestyrelsen kan nedsætte frivillige grupper til varetagelse af specifikke områder af tidsbe 
  grænset eller længerevarende karakter, fx, projekt- og arbejdsgrupper. Bestyrelsen kan 
  ligeledes afvikle de frivillige grupper.  

Stk. 3 Bestyrelsen udarbejder særlige retningslinjer for disciplinkomiteers og øvrige frivillige 
  gruppers kompetence og ansvarsområde. 

Stk. 4 Disciplinkomiteer og øvrige frivillige grupper er underlagt bestyrelsens politiske, strategiske  
  og økonomiske beslutninger. 

Stk. 5 Frivillige i GymDanmark er forpligtede til at følge forbundets bestemmelser, beslutninger og  
  love, herunder de økonomiske og administrative retningslinjer. 

Stk. 6 Frivillige i GymDanmark refererer til bestyrelsen, eller hvem denne måtte bemyndige hertil. 

§ 9  Økonomi
Stk. 1 GymDanmarks regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2 GymDanmark er en del af den fælles revisionsordning under Danmarks Idrætsforbund.

Stk. 3 Repræsentantskabet fastsætter medlems- og disciplinkontingenter for førstkommende 1.  
  august – 31. juli på Årsmødet.

Stk. 4 Foruden årlige kontingenter til GymDanmark, fastsat af Repræsentantskabet, kan der op 
  kræves betaling for personlige licenser og arrangementsbestemte gebyrer, fastsat af 
  bestyrelsen.

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
VEDTÆGTSFORSLAG



67

  Tegningsret

Stk. 5 GymDanmark tegnes af forbundsformanden, i dennes fravær af næstformanden, i 
  forening med GymDanmarks direktør eller i forening med mindst to øvrige medlemmer
   af bestyrelsen. 

Stk. 6 Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån og kreditter, kan kun ske  
  efter forudgående vedtagelse i bestyrelsen. GymDanmark tegnes i denne forbindelse af  
  forbundsformanden, i dennes fravær næstformanden, samt minimum tre bestyrelses-
  medlemmer.

ÅRSMØDE

§ 10  Ordinært Årsmøde
Stk. 1  Det ordinære Årsmøde afholdes i perioden 1. oktober til 30. november. På det ordinære  
 Årsmøde meddeles tidspunktet for næste års ordinære Årsmøde. 

Stk. 2 Udover Repræsentantskabet har GymDanmarks Direktør, medlemmer af frivillige grupper, 
 Ordensudvalg, revisorer, æresmedlemmer og inviterede gæster, adgang til Årsmødet med 
 taleret. 

Stk. 3  I august måned skal oplysninger om tid og sted for Årsmødet meddeles på GymDanmarks  
hjemmeside. Samtidig offentliggøres en liste over, hvilke kandidater der er på valg, samt hvilke 
der ønsker genvalg. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder vælge at lade Årsmødet 
foregå helt eller delvist virtuelt.

Stk. 4  Repræsentantskabet skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel med udsendelse af 
dagsorden, samt oplysning om tid og sted. Ligeledes offentliggøres i samme forbindelse beret-
ning, det reviderede regnskab, budget for det kommende år, eventuelle indkomne forslag,  
kandidatoversigt til valg, samt dato for tilmeldingsfrist til årsmødet, som ligger 5 dage inden 
mødets afholdelse.

Stk. 5  Hvis Repræsentantskabet ønsker redegørelse om specifikke poster i regnskabet på bog  - 
førings niveau, skal disse spørgsmål varsles til GymDanmarks forbundskontor senest 5 dage  
før Årsmødet. 

Stk. 6 Dagsordenen, hvis endelige udformning bestemmes af bestyrelsen, skal som minimum 
 indeholde følgende punkter: 
 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af stemmetællere 
 3. Forbundsformanden aflægger beretning 
 4. Ordensudvalget aflægger beretning 
 5. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 6. Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning
 7. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingentsatser 
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg til bestyrelse (vælges for to år)
  a.  Forbundsformand (lige år)
  b.  Næstformand (ulige år)
  c.  2 bestyrelsesmedlemmer (lige år)
  d. 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år) 
 10. Valg af Ordensudvalget (vælges for to år)
  a.  3 medlemmer (lige år) 
  b.  2 medlemmer (ulige år) 
  c.  2 suppleanter (vælges for ét år)

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
VEDTÆGTSFORSLAG



68

 11. Valg til Komité for Opvisningsgymnastik (vælges for to år)
  a.  Formand (lige år)
  b.  Medlemmer (vælges for to år, 4 i lige år og 4 i ulige år)
 12. Valg af Disciplinkomitéformænd (vælges for to år)
  a.  Formand for Komité for Idrætsgymnastik (lige år)
  b.  Formand for Komité for Rytmisk gymnastik (lige år)
  c.  Formand for Komité for Sports Acrobatik (lige år)
  d.  Formand for Komité for TeamGym (ulige år)
  e.  Formand for Komité for Trampolin (ulige år)
  f.  Formand for Komité for Rope Skipping (ulige år)
  g.  Formand for Komité for Tumbling (ulige år)  
 13. Valg af Disciplinkomitémedlemmer (vælges for to år, 4 i lige år og 4 i ulige år)
  a.  Komité for Idrætsgymnastik 
  b.  Komité for Rytmisk gymnastik 
  c.  Komité for Sports Acrobatik 
  d.  Komité for TeamGym 
  e.  Komité for Trampolin 
  f.  Komité for Rope Skipping 
  g. Komité for Tumbling 
 14. Eventuelt

Stk. 7 Forslag, som ønskes forelagt og behandlet på det ordinære Årsmøde under pkt. 8, skal være  
 GymDanmarks forbundskontor i hænde senest den 15. september.
 
 Valg
 
Stk. 8  For at opnå valgbarhed til GymDanmarks bestyrelse, komité for opvisningsgymnastik, disciplin-

komité eller Ordensudvalg, skal man have meldt sit kandidatur til den eller de poster, man stiller 
op til senest d. 15. september.

Stk.  9  Hvis der mangler kandidater til en ledig post efter den 15. september, kan nye kandidaturer til 
den pågældende post meddeles frem til valget på Årsmødet.

Stk. 10  Ved en eller flere ledige pladser vil den eller de kandidater, der har meldt deres kandidatur se-
nest 15. september, være valgt uden afstemning.

Stk. 11 Det er kun muligt at være valgt til én position i GymDanmark. Ansatte er ikke valgbare.

Stk. 12  Ved forbundsformandens afgang mellem to Årsmøder konstitueres næstformanden frem til 
førstkommende Årsmøde

Stk. 13  Ved næstformandens afgang mellem to Årsmøder konstituerer bestyrelsen sig selv frem til først-
kommende Årsmøde. 

Stk. 14  Ved et bestyrelsesmedlems afgang mellem to Årsmøder vil pladsen forblive vakant frem til først-
kommende Årsmøde. Ved tre eller flere bestyrelsesmedlemmers afgang mellem Årsmøderne 
indkaldes til ekstraordinært Årsmøde.

Stk. 15    Ved afgang i øvrige organer kan bestyrelsen udpege nye medlemmer frem til førstkommende 
årsmøde.

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
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 Stemmeafgivelse

Stk. 16  Stemmeafgivningen kan kun udøves personligt, og en person kan kun afgive stemme på vegne 
af ét af de i § 5 stk. 2 nævnte medlemmer af Repræsentantskabet. Dog kan medlemmer, nævnt 
under § 5 stk. 2, afgive stemme for egne manglende repræsentanter.

Stk. 17  Alle stemmesedler udleveres til foreningens formand. Såfremt formanden ikke møder, kan 
denne skriftligt meddele en af foreningens medlemmer som stedfortræder, senest 5 dage inden 
årsmødets afholdelse. 

Stk. 18  For at afgive stemme til Årsmødet, skal tilmeldingsfrist være overholdt og medlemsforeningen 
skal have betalt kontingent til forbundet senest 15. september, i indeværende år.

Stk. 19  Foreninger, der har tilvalgt disciplinmedlemskab og betalt kontingent senest 15. september, kan 
afgive én stemme ved valg af formand og medlemmer til pågældende disciplinkomite. 

Stk. 20  Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal bortset fra beslutninger efter § 14. 
 Stemmeafgivningen skal ske skriftligt, hvis mindst fem repræsentanter ytrer ønske herom. 

Stk. 21  Repræsentantskabet er altid beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte repræsentanter. 

Stk. 22 Gyldigheden af Årsmødets referat bekræftes ved dirigentens underskrift. 

§ 11  Ekstraordinært Årsmøde
Stk. 1 Ekstraordinært Årsmøde kan indkaldes af bestyrelsen.

Stk. 2 Ekstraordinært Årsmøde skal indkaldes, hvis mindst 1/5 af medlemmerne af Repræsentant- 
 skabet, som nævnt under § 5 stk. 2 skriftligt og med angivelse af motiveret dagsorden, 
 kræver det. 

Stk. 3 Ekstraordinært Årsmøde skal afholdes senest 6 uger efter, at kravet om mødet er rejst, og 
 indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden.

§ 12 Retningslinjer for medlemskab

 Forpligtelser

Stk. 1 Som medlemsforening forpligter man sig til at overholde GymDanmarks vedtægter, reglementer  
 og bestemmelser, samt DIF’s, Team Danmarks og Anti Doping Danmarks love.
Stk. 2 Medlemsforeninger yder GymDanmark bistand til gennemførelse af foreliggende opgaver. 

Stk. 3 Som medlemsforening forpligter man sig til at indberette medlemstal til det Centrale Forenings  
 Register (”CFR”) ud fra gældende retningslinjer for samme. 

Stk. 4 Medlemmerne betaler et årligt kontingent til GymDanmark. Kontingentet består af et medlems 
 kontingent og eventuelle disciplinkontingenter. Forfaldsdato er 15. september.

 Indmeldelse

Stk. 5 Anmodning om optagelse indsendes til GymDanmarks forbundskontor, der behandler 
 ansøgningen.

Stk. 6  GymDanmarks medlemmers medlemstal opgøres på baggrund af medlemmernes 
 CFR-indberetning året forinden. 

Stk. 7 Medlemskontingentet og disciplinkontingenter fastsættes for førstkommende 1. august – 31. juli  
 på Årsmødet.

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
VEDTÆGTSFORSLAG



70

Stk. 8 Nyoptagne foreninger betaler kontingentet fra optagelsestidspunktet og til den efterfølgende 
 31. juli. Dette kontingent betales senest 14 dage efter optagelsen.

 Udmeldelse

Stk. 9 Udmeldelse kan kun ske med mindst 1 måneds varsel til den 31. juli og skal ske pr. mail til 
 GymDanmarks forbundskontor. 

Stk. 10 Er ét eller flere kontingenter, trods skriftlig påmindelse, ikke indbetalt inden 1. januar, kan det  
 pågældende medlem udelukkes og ikke optages på ny, før restancen er betalt. 

ANDET

§ 13 Æresbevisninger
Stk. 1 Bestyrelsen kan udnævne personer til æresmedlem. Æresmedlemmer har fri adgang til alle  
 stævner, konkurrencer og aktiviteter under GymDanmark. 

Stk. 2 Bestyrelsen kan i overensstemmelse med de gældende bestemmelser tildele Nachtegall-
 fortjenstmedalje og GymDanmarks ærestegn.

Stk. 3 Bestyrelsen fastsætter statuetten for æresbevisninger.

§ 14 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Ændringer i nærværende vedtægter kan ske på et Årsmøde med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 15 Opløsning
Stk. 1 Danmarks Gymnastik Forbund kan ikke opløses, så længe mindst 5 medlemmer ønsker 
 forbundets beståen.

Stk. 2 I tilfælde af opløsning overgår formuen til Danmarks Idrætsforbund til fremme af den 
 frivillige gymnastik i Danmark.

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
VEDTÆGTSFORSLAG
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VALG OG  
KANDIDATPRÆSENTATIONER

Valg til bestyrelsen
Valg af udvalgsformænd
Valg af udvalgsmedlemmer
Valg til ordensudvalget
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Dagsorden Punkt 8 
A.  Forbundsformand 
 (vælges for 2 år i lige år) 

B.  Næstformand 
 (vælges for 2 år i ulige år) 
 Kandidat:
 •   Jens Hornemann (opstiller) 
   
C.  5 bestyrelsesmedlemmer 
 (2 vælges i lige år og 3 vælges i ulige år)
 Kandidater:
 •   Erik Juhl Mogensen (genopstiller)
 •   Katrine Damgaard (opstiller)
 •   Sofie Buch Hoyer (opstiller)
 •   Trine Frederiksen (opstiller)

D.  Suppleant til bestyrelsen 
 (vælges for 2 år i ulige år)
 Kandidat:
 •   Ingen opstillede inden tidsfristen

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
VALG TIL BESTYRELSEN

VALG TIL  
BESTYRELSEN



78

KANDIDAT TIL: 
NÆSTFORMAND
Navn: Jens Hornemann

Kandidat til: Bestyrelsen, Næstformand

Medlem af forening:  Foreningen Gymnastikgården i Aarhus  
(Flying Superkids)

Motivation
Mit navn er Jens Hornemann. Jeg er uddannet økonom og netop fyldt 60 år. Jeg bor i Aarhus, 
men er det meste af tiden i København i forbindelse med mit arbejde. 

Jeg har siddet i GymDanmarks bestyrelse siden 2018, hvor jeg blev valgt ind i forbindelse med 
etableringen af den nye politiske struktur. Min motivation var dengang – som nu – at kunne 
bidrage med et betydeligt engagement og relevante kompetencer til den langsigtede udvikling 
af gymnastikken i Danmark. 

I bestyrelsen har jeg bl.a. været meget aktiv omkring forbundets nye måde at budgettere og 
styre økonomien på - med plads til både disciplinspecifikke ønsker og tværgående initiativer. 
Herudover har jeg haft fokus på arbejdet med en ny frivillighedspolitik, vores nye talent- og  
elitestruktur samt udviklingen af den politiske struktur på udvalgsniveau. Jeg vil endelig nævne, 
at jeg med stor fornøjelse har været bestyrelsens kontaktperson til Teamgym. 

Samlet set har det været utroligt spændende at være med på rejsen fra 2018 og frem til i dag, 
og jeg synes, at vi som bestyrelse på få år er nået langt med en ny og samlet strategi for gymna-
stikken. Men vi er slet ikke færdige og jeg har fortsat stor lyst til at bidrage. Med formandskabets 
og bestyrelsens opbakning har jeg derfor valgt at stille op til posten som næstformand for de 
kommende 2 år i forbindelse med, at denne post blev ledig.

Det skal her også tilføjes, at jeg før sommerferien blev valgt ind i bestyrelsen i DIF for en 2-årig 
periode. Vi ser i GymDanmarks bestyrelse i den forbindelse gode muligheder for at forankre og 
positionere vores forbund, der som bekendt er det næststørste specialforbund i DIF, i en større 
idrætspolitisk sammenhæng, hvor jeg som næstformand kan spille en nøglerolle.

Om mig selv kan jeg i øvrigt oplyse, at jeg i næsten 20 år har været optaget af og dybt involveret 
i gymnastikmiljøet – både som far og frivillig, og organisatorisk gennem diverse foreninger. Først 
og fremmest som formand for Foreningen Gymnastikgården i Aarhus med showholdet Flying 
Superkids, men også i de foreninger mine børn har ”besøgt” undervejs – som f.eks. VIK Gymna-
stik og TeamGym på Vesterlund Efterskole. 

I en ny valgperiode vil jeg i rollen som næstformand generelt have stor fokus på dialog og et 
fleksibelt samarbejde med disciplinudvalg og foreninger samt på økonomi og eksekvering af 
vores strategiske indsatser og aftaler. Jeg har stor lyst til mere og håber på en forlængelse af  
mit mandat i en ny rolle.  

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
VALG TIL BESTYRELSEN 
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CV JENS HORNEMANN
Nøglekvalifikationer:
Jens Hornemann’s nøglekvalifikationer kan sammenfattes i følgende punkter:

• Overordnet ledelse/topledelse af videnstunge og projekt-orienterede virksomheder, der 
agerer i et politisk miljø 

• Stor indsigt i og erfaring med økonomisk strategi, økonomistyring og digitalisering

• Betydelig viden om og netværk indenfor kommuner, regioner og ministerier/styrelser

• Erfaring med styring og ledelse af forretningsorienterede anlægs-, udviklings- og omstillings-
projekter inden for strategi- og organisationsudvikling, IT/teknologi, økonomisk styring og 
administrativ effektivisering

Stillinger:
2018-  Administrerende direktør og medejer af it-konsulentvirksomheden  

  Silverbullet A/S

2014-2018 Administrerende direktør i DUOS A/S – tidligere Bruger-Hjælper Formidlingen A/S

2011-2014 Ledende Partner og direktør i BDO Kommunernes Revison

2007-2011 Adm. direktør for Center for Offentlig Kompetenceudvikling (KL) og herunder   
  Den Kommunale Højskole

2004-2007 Administrerende direktør & Managing Partner, Unisys Nordic

2002-2004 Senior Partner (ejer), Deloitte Consulting

2000-2002  Partner Risk, Arthur Andersen

1996-2000 Direktør, RAMBØLL Management Consulting

1986-1996 Konsulent/Afdelingsleder/Divisionschef  RAMBØLL Management Consulting  
  (PLS Consult)

1984-1986 Studiekoordinator, Århus Universitet

Fortsættes

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
 VALG TIL BESTYRELSEN 
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Bestyrelsesposter og øvrige professionelle aktiviteter:

2021-  Medlem af bestyrelsen for Fondet Novavi -

2020-  Formand for bestyrelsen for den socialøkonomiske virksomhed Incita

2019-  Dansk IT - næstformand for Udvalget for IT i den offentlige sektor

2017-  Medlem af bestyrelsen for konsulentvirksomheden Index100

2016-2019 Medlem bestyrelsen for den socialøkonomiske virksomhed Incita

2008-  Medlem af Syddansk Universitets Aftagerpanel

2005-  Beskikket censor ved uddannelserne for Statskundskab og Samfundsfag

1999-  Beskikket censor ved Økonomiuddannelserne i Danmark

2016-2018 Medlem af bestyrelsen for it-virksomheden Silverbullet

2016-2018 Medlem af Velfærdspolitisk Udvalg og Udvalget for Offentlig-Privat  
  Samarbejde i Dansk Erhverv

2013-2016 Medlem af bestyrelsen for konsulentvirksomheden Etikos

2010-2015 Medlem af Bestyrelsen for MPM-Uddannelsen (Master of Public Management)  
  ved Syddansk Universitet

1987-1994 Handelshøjskolen i Århus: Ekstern lektor i fagene Strategisk Planlægning og  
  Organisation & Ledelse 

1987-1997 Danmarks Forvaltningshøjskole: Ekstern lektor i fagene Organisation og  
  Videre¬gående Organisation

1986-  Foredragsholder, facilitator og skribent/forfatter vedrørende emner som offentlig  
  ledelse og styring, økonomistyring, digitalisering, offentlig-privat samarbejde samt  
  organisationsforandring 

Frivilligt arbejde/Tillidshverv:

2021-  Medlem af bestyrelsen i DIF – Danmarks Idrætsforbund

2018-  Medlem af bestyrelsen i GymDanmark

2013-  Formand for bestyrelsen i foreningen Flying Superkids

2007-2013 Medlem af bestyrelsen i foreningen Flying Superkids

2011-  Medlem af Oeconforeningens bestyrelse

2003-2005 Medlem af bestyrelsen i VIK Gymnastik (udvalg)

1991-2000 Medlem af DJØF Privats hovedbestyrelse samt DJØF-Privats bestyrelse i Region Midt

1985-1986 Valgt som studenterrepræsentatnt til Århus Universitets Konsistorium (Bestyrelse)

1985-1987 Medlem af bestyrelsen i Skovbakken Volley

1983-1985 Medlem af hovedbestyrelsen i Hornslet Idrætsforening og formand for HIF Volley

1987-1990 Medlem af bestyrelsen i Rosenholm Musikfestival

1984-1990 Formand for Musikforeningen Lytmus

Uddannelse:

Arthur Andersen International Consulting, 2001
Stifinder-programet for topledere, 2000
Cand.oecon. med speciale i økonomistyring og forvaltning, Århus Universitet, 1986
Sproglig/Samfundsfaglig Student fra Aarhus Katedralskole, 1980

CV Jens Hornemann, fortsat
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KANDIDAT TIL: 
BESTYRELSEN
Navn: Erik Juhl Mogensen

Kandidat til: Bestyrelsen, som ordinært bestyrelsesmedlem 

Medlem af forening: OGF – Odense Gymnastikforening

Motivation
Bestyrelseskandidat med nationalt fokus og internationalt udsyn

Gymnastikken og idrætten i Danmark står her på bagkanten af Covid-19 foran mange udfordrin-
ger med at få genrejst klubberne, breddegymnastikken, børn og unge arbejdet, talentarbejdet 
– samt bare interessen for gymnastikken og idrætten.

Der findes nok desværre ikke nogen lette løsninger på denne udfordring, hvorfor der her i 2021 
er endnu mere, er brug for en stærk ledelse af GymDanmark. Når der blæser stærke vinde, er 
det vigtigt at holde fokus på målet og ikke lade sig blæse ud af kurs for lette kortsigtede løsnin-
ger. 

Udfordringen ovenpå Corona giver omvendt også mulighed for at ryste posen og tænke nyt, 
samt måske gøre tingene på en ny og anderledes måde til fælles gavn for foreningen og gymna-
stikken. Her skal vi som forbund samle inspiration hos foreningerne og resten af idræts Dan-
mark, og ad den vej være med til at få genrejst klubberne og gymnastikken.

Jeg har siden oktober 2018 være en del af GymDanmarks nye bestyrelse. Jeg var også medlem af 
bestyrelsen fra 2015 til 2017 som formand for Eliteudvalget, hvor jeg stod i spidsen for udvikling 
af den nuværende talent og elite struktur for GymDanmark. I perioden 1986 – 1998 var jeg kas-
serer, næstformand og formand Dansk Trampolin Forbund.

Jeg er uddannet inden for finansverdenen. Fra 1995 og frem, har jeg arbejdet professionelt med 
idræt, dels som ansat i DIF, og som direktør og eventchef hos Sport Event Fyn. Ansættelserne 
har givet mig et stort netværk inden for idrætten, både nationalt som internationalt. Netværket 
var tidligere baggrunden for min egen virksom EJM-events, og i dag en naturlig del af mit daglige 
virke som direktør for HCA Marathon.

Jeg har siden 1979 været træner i trampolin i flere forskellige danske klubber. Den daglige gang 
i træningslokalet giver en god baggrund og viden om den frivillige idræts vilkår i Danmark. Dette 
specielt i forhold til vores børn og unge og etablering af udviklende træningsmiljøer.

Jeg har siden 2001 siddet i European Gymnastics bestyrelse, de første 12 år som formand for 
trampolinsporten. Positionen giver en stor international samarbejdsflade til gavn for GymDan-
mark og vores mange discipliner. 
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Ud over at deltage positivt som en engageret del af teamet i den nye bestyrelse i GymDanmark, 
ser jeg med afsæt i ovennævnte mig selv fokusere og bidrage positivt til følgende områder i det 
fremtidige GymDanmark:

• Fortsat udvikling og implementering af talent og elitestrukturen i GymDanmark, via en fortsat 
løbende indsamling af viden, nationalt og internationalt, med det formål at skabe miljøer i 
dansk gymnastik, der kan fostre gymnaster der kan repræsentere Danmark og vinde medaljer 
på internationalt niveau. 

• Fortsat fokus på GymDanmarks internationale arbejde og relationer i forhold til FIG og Euro-
pean Gymnastics, for derigennem at arbejde for promovering af de danske værdier og inte-
resser i de relevante forsamlinger.

• Fortsat udvikling af forbundets eventstrategi, samt sikre via min professionelle baggrund at 
forbundets events, både egne og internationale arrangementer, afvikles professionelt og med 
værdi for GymDanmark, den enkelte gymnastik disciplin, samt alle samarbejdspartnere.

Med min økonomiske uddannelse vil jeg desuden være med til i samarbejde med den øvrige 
bestyrelse, at sikre forbundet en sund og stabil økonomi, som fundament for en fortsat positiv 
udvikling af GymDanmark.

Jeg glæder mig til fortsat at være en del af ledelsen af GymDanmark.

Fortsættes



84

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
VALG TIL BESTYRELSEN 

CV ERIK JUHL MOGENSEN
Instruktør og træner baggrund
Instruktør og træner i trampolin siden 1979 og stadig aktiv træner i OGF 2 gange om ugen

International erfaring
Medlem af European Gymnastics Excecutive Committee siden 2001, de første 12 år som præsi-
dent for trampolinsporten i Europa og siden 2013 direkte valgt, med deraf internationalt net-
værk inden for alle discipliner

Ledelseserfaring inden for idrætten
Tidligere formand, næstformand og kasserer, i Dansk Trampolin Forbund, flere ledelsesposter i 
regi af GymDanmark, herunder suppleant for Formand og næstformand i 15 år. 

Dommer erfaring
International dommer siden 1990, med deltagelse ved OL i Sydney 2000 som højdepunktet. Har/
har haft dommerbevis til Trampolin, Tumbling og DMT, alle kat. 2.

Events og arrangementer
Var ansvarlig for tiltrækning, planlægning og afvikling VM 2001 i Trampolin, Tumbling og DMT, 
har efterfølgende være involveret i over 150 internationale og store nationale events – herunder 
Melodi Grandprix i 2014.

Erhvervsmæssig karriere
Er uddannet bankmand og arbejdede 12 år i banken herunder også som bestyrer og souschef. 
Herefter 4 års ansættelse hos Danmarks Idræts-Forbund. Fra 2001 til 2014, har jeg arbejdet med 
tiltrækning, planlægning og afvikling af events som direktør/chef for Sport Event Fyn. Egen virk-
somhed inden for eventbranchen fra 2014 til 2020, og siden da direktør for HCA Marathon.

Idrætsligt netværk
Stort netværk inden for ledelsen af dansk Idræt, i specialforbund, DIF, Team Danmark og Sport 
Event Denmark. Ligeledes internationalt fra mit faglige virke, dommergerning og arbejdet i Euro-
pean Gymnastics.

Sprog 
Ud over mit danske modersmål, er jeg flydende i skrift og tale på engelsk, taler, læser og forstår 
tysk og svensk, samt forstår basale sætninger på fransk.

Familieforhold
Er gift med Helle på 30 år, som også er selvstændig, og sammen har vi Pernille på 28 år.

Erik Juhl Mogensen, fortsat
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KANDIDAT TIL: 
BESTYRELSEN
Navn: Katrine Ebdrup Damgaard

Kandidat til: Bestyrelsen, som ordinært bestyrelsesmedlem

Medlem af forening: Gymnastikforeningen ODK

Motivation

Martin, Christian, Frede, Jane, Yrsa, Emil..

..er bare nogle af navnene på de trænere jeg har haft gennem tiden i alt fra gymnastik og fitness 
til fodbold og håndbold - og de sidder godt fast. Jeg er vokset op på lakeret halgulv og den vel-
plejede grønsvær, og de frivillige trænere, der har været en del af mit liv med deres dedikation 
af kompetencer, tid og menneskelig forståelse - sætter aftryk, der varer ved. Og den dannelse i 
fællesskab, konkurrencer og bevægelse som gymnastikken og idrætten repræsenterer, ønsker 
jeg være en del af og gøre endnu federe. Jeg vil efterstræbe, at bestyrelsen på tværs af GymDan-
marks foreninger i hele landet samler de mange læringer, der er gjort under nedlukningen som 
udgangspunkt for periodens arbejde.

Med min opstilling hører ikke, en lang erfaring fra gymnastikken og konkurrenceidrætten, men 
derimod får i et bestyrelsesmedlem som har:

 1.  en stærk erfaring med og forståelse af unge bl.a. med perspektiver på, hvordan vi sikrer 
og fastholder unges deltagelse?

 2.  et bredt kendskab til det danske foreningsliv fra sportsforeninger til NGO’er bl.a. med 
perspektiver på, hvordan udvikler man organisatoriske rammer, der matcher den involve-
ring man gerne vil understøtte?

 3.  en anderledes tilgang til bæredygtig forretningsmodeller og strategisk udvikling; bl.a. med 
perspektiver på hvordan pop-up events og midlertidig deltagelse kan

Personligt har jeg mærket, hvad gymnastik, idræt og øvrige foreninger løfter i landets lokalsam-
fund. Mange steder huser de, de primære aktiviteter i byerne, og alle steder findes der vigtige 
generationelle møder. Det er steder, hvor man ikke bare lærer betydningen af at være fysisk 
aktiv, men også hvordan vi udfordrer hinanden konstruktivt, så vi vokser med hvert vores poten-
tiale.

I en stor og mangfoldig organisation - er det vigtigt at bestyrelsen arbejder for en sund balance 
mellem det vi skal fastholde, og det vi kan gøre endnu bedre. Og den balance har jeg i alt uyd-
myghed en solid værktøjskasse i rygsækken at bidrage til.
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CV KATRINE EBDRUP DAMGAARD
Er et analytisk stærkt og udviklingsorienteret menneske med stærk organisatorisk forståelse og 
politisk tæft. Jeg er en holdspiller med ukuelig tro på, at vi opnår de bedste resultater i fælles-
skab. Samtidigt trives jeg bedst, når der er kort vej fra ord til handling. Jeg oplever succes stær-
kest, når der opnås sammenhæng mellem mennesker, visioner og arbejdsgange.
Arbejdserfaring

Dansk kulturliv

Oktober 2021 – Nuværende 

• Forretningsudvikling på tværs af den danske kulturbranche

Nordic Development Corporation - Head of Engagement

Maj 2021 -September 2021

• Rådgivning af organisationer om community udvikling og involvering af unge

Ungdomsbureauet - hhv. sekretariatsleder & organisationsdirektør

Februar 2018 -april 2021

• Organisationsudvikling fra græsrodsbevægelse til professionelt projektsekretariat

• Strategisk arbejde og interessevaretagelse

• Økonomiansvarlig - budgettering og årsrapporter

• Projektudvikling, fundraising og samarbejde med fonde

• Bestyrelsessamarbejde - økonomi, møder og forretningsorden

• Kontor med 25 ansatte - personaleledelse af 15 ansatte

Ungdommens Røde Kors - Ledelsessekretariat

Student fra februar 2015 - juli 2017 - konsulent fra juli 2017 - januar 2018

• Organisationsudvikling med øje for både autonomi og fælles retning

• Forberede og afholde den årlige generalforsamling - herunder formidling af

• vedtægter, strategi, udviklingsplaner og organisering

• Agere bindeled mellem bestyrelsens visioner og sekretariatet, samt

• frivilligorganisationen

• Koordinerende rolle i ”Genstarten”, hvor sekretariatet lukkede i 3 måneder

• Afviklede og koordinerede en strategiproces i 2015, der involverede 2000 mennesker

Fortsættes

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
VALG TIL BESTYRELSEN 
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Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem - brobyggerne

Maj 2021 - nuværende

• Udvikling af en helt ny organisation med stor politisk bevågenhed

• Ansvarlig for ungestrategi og generationel brobygning

• Strategisk rådgivning og udvikling finansieringsmodel

Næstformand - Urban13

November 2017 - november 2019

• Udvikling af et socialøkonomisk kulturhus under Bispeengbuen med koncertsted, restaurant, 
værksteder og kontorfællesskab 

• Udvikling af koncept, økonomisk model og juridisk struktur for virksomheden

• Fundraising af 5 mio., samarbejde med Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og 
Transport- og Boligministeriet

Privat
Jeg er lokalpatriotisk fynbo, der til daglig bor på Frederiksberg, hvor veninder og venner skaber pro-
jekter, griner og diskuterer samfundsdagsordener en masse.

Ravnsborggade er mit andet hjem, hvor et lille lokalt fitnesssted og gadens caféer, danner rammen. 
Mit sommerhus ved Sejerøbugten er jeg selv i gang med at totalrenovere til stor fornøjelse (og tids-
forbrug).
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
VALG TIL BESTYRELSEN 

KANDIDAT TIL: 
BESTYRELSEN
Navn: Sofie Buch Hoyer

Kandidat til: Bestyrelsen, som ordinært bestyrelsesmedlem

Medlem af forening: 

Motivation

Jeg stiller op til bestyrelsen i GymDanmark, fordi jeg gerne vil være med til at skabe mere synlig-
hed omkring forbundet – og samtidig ønsker jeg at bidrage til at gøre de mange lokale medlem-
mer og foreninger stærkere gennem frivillighed og engagement.

Forenings- og kulturdanmark er en del af mit dna: Jeg er flasket op som gymnast og fodboldspil-
ler i en lille idrætsforening på Lolland og har i mit professionelle liv beskæftiget mig med bevæ-
gelse i mere end én forstand. Jeg har f.eks. været med til at starte en ny højskole i samarbejde 
med Roskilde Festival, hvor jeg var inde over ledelse, strategi og kommunikation. Jeg har også 
rejst rundt i verden for at rapportere om foreningspolitiske ildsjæle, der gjorde en forskel i deres 
hjemlande – og så har jeg løbende undervist danske børn og unge i friluftsliv og journalistik.  
Det er min erfaring med kultur, organisering og formidling, som jeg gerne vil bringe i spil i  
GymDanmark.

Jeg har bestyrelseserfaring fra studenterpolitik og i medieverdenen, og jeg kan særligt bidrage 
til GymDanmark med mit blik for, hvordan de interne og eksterne fortællinger i forbundet kan 
skabes. Desuden har jeg et holistisk og alment dannende syn på gymnastik og fitness, hvilket 
gør mig til en fagligt alsidig bestyrelseskandidat.

Jeg har arbejdet med politisk journalistik, blandt andet som journalist på Politiken og som redak-
tør for magasinet RÆSON, og derfor besidder jeg et godt netværk på Christiansborg såvel som i 
det øvrige forenings- og kulturliv.

Som person er jeg en stædig holdspiller, der tror på, at vi løfter bedst i flok. Samtidig er jeg ikke 
bange for at bringe mine synspunkter og inputs på banen i større tema- og værdidrøftelser, hvor 
svære beslutninger skal tages.

Jeg håber på jeres opbakning og ser frem til at deltage på GymDanmarks årsmøde til november.
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CV SOFIE BUCH HOYER
Professionel erfaring

Højskolebladet
2020 - nu: Ansvarshavende redaktør for Danmarks ældste kulturmagasin

Roskilde Festival Højskole
2018-20: Medskaber af skolen og løbende underviser, kommunikationsmedarbejder og en del
af den daglige ledelse fra oktober 2019 til januar 2020

Selvstændig journalist, kommunikatør og ordstyrer
• 2014 - nu: Artikler og indslag for bl.a. CNN International, Politiken, Dagbladet Information,

 Kristeligt Dagblad, P1, Radio4, TV 2 Nyhederne, Radio24syv og Ud & Se

• Udlandsreportager fra Australien, Mellemøsten og Asien (særligt Hongkong)

• 2015 - nu: Ordstyrer til paneldebatter om alt fra politik til kultur

Reporter på Dagbladet Politiken
Praktikant fra 2013-14, nyhedsjournalist på politiken.dk i 2015 og uddannelsesreporter i 2018

Højskolelærer
• 2016-17: Underviser på Silkeborg Højskole i politik og kommunikation

• Sommeren 2014, 2016 og 2018: Musiklærer på Ry Højskole (“Ry Uden Filter”)

Redaktør på magasinet RÆSON
• Redaktionschef i efteråret 2015 og indlandsredaktør i foråret 2015

Uddannelse

• Friluftsvejleder ved Paul Petersens Idrætsinstitut (2017-18)

• BA i journalistik fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og University of Hong Kong 

 (2011-16)

• BA-studerende i statskundskab ved Aarhus Universitet (2010-11)

• Student fra Maribo Gymnasium (2006-09)

Frivilligt og organisatorisk arbejde

2012-18: Medlem af skolekredsen på Roskilde Festival Højskole

2013-14: Repræsentant i Politikens Medarbejderforening

2009-10: Bestyrelsesmedlem i Støtteforeningen på Maribo Gymnasium

2007-09: Regionssekretær og bestyrelsesmedlem i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

2007-09: Elevrådsformand på Maribo Gymnasium

2007-09: Medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
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KANDIDAT TIL: 
BESTYRELSEN
Navn: Trine Frederiksen

Kandidat til: Bestyrelsen, som ordinært bestyrelsesmedlem

Medlem af forening: Haslev TT

Motivation

Kandidat til bestyrelsen i GymDanmark…. Hvorfor nu det?

Jeg har i rigtigt mange år været en del af ledelsen i Trampolin-udvalget. Det har været spænden-
de og har givet mange gode oplevelser. Jeg har været med til at præge udviklingen i udvalget og i 
de arbejdsgrupper, jeg gennem årene har deltaget i, på tværs af aktiviteterne i GymDanmark. 
Nedlukningen af landet har også for mig betydet en pause og ikke mindst tid til at kaste det hele 
lidt op i luften for at prioritere, hvor energien skal lægges fremadrettet. Konklusionen er, at jeg 
både i mit fritids- og arbejdsliv er et sted, hvor jeg synes at der hvor jeg har energien og kan 
bidrage bedst til den foresatte udvikling af GymDanmark er på det mere strategiske og ledelses-
mæssige plan- og det er i GymDanmarks bestyrelse.

Jeg har gennem mine år som aktiv, træner og frivillig primært beskæftiget mig med den grup-
pe som GymDanmark i visionen definerer som opvisnings- og konkurrencegymnaster. Denne 
gruppe udgør en mindre del af medlemmerne i GymDanmark, men det er også den gruppe 
som de forskellige aktivitetsudvalg beskæftiger sig primært med og målretter de fleste af deres 
aktiviteter mod. Jeg er optaget af, hvordan man kan omsætte GymDanmarks visioner i praksis 
sammen med aktivitetsudvalgene og hvordan GymDanmark både overordnet og i de enkelte 
aktivitetsudvalg kan blive en organisation som understøtter de enkelte foreningers muligheder 
for at bruge forbundets kvalificerede tilbud, uanset om man dyrker konkurrence, opvisnings- el-
ler træningsgymnastik.

Som frivillig i udvalgsarbejde har jeg gennem de seneste 5 år oplevet et GymDanmark som er 
blevet et mere fælles og sammenhængende forbund for os frivillige. Der er blevet faciliteret en 
større og bedre dialog mellem de forskellige aktivitetsudvalg omkring fælles udviklingsområder, 
en mere sammenhængende talentudviklingsstrategi og ikke mindst uddannelsesstruktur. Vi er 
blevet et mere fælles GymDanmark. Den store opgave for GymDanmark er nu at bringe den 
udvikling ud til foreningerne, således at disse får samme oplevelse, og får øjnene op for de gode 
varer, der er på hylderne i GymDanmark.

Jeg er også optaget af, hvordan man fortsat kan være et GymDanmark som er kulturbærer med 
gode værdier og traditioner, men også bliver mere agil, således at aktivitetsudvalg, forbunds-
kontor og bestyrelse i samarbejde vender supertankeren lidt hurtigere, når behovet er der og 
dermed også tilpasse os og understøtte vores foreningers behov bedre.

Jeg vil i GymDanmarks bestyrelse bidrage med:
-  stor lyst og engagement til at arbejde for og udvikle et samlet GymDanmark
- kompetencer, erfaring i at arbejde på tværs af forskellige enheder og kulturer
- mangeårige erfaring som frivillig idrætsleder i GymDanmark
- min evne til at have helikopterperspektiv og samtidig have blik for detaljen
- stor erfaring med at begå mig i et tillidshverv 
- stor erfaring med ledelse i et politisk styret system
- ledelsesmæssig erfaring fra både arbejdsliv og det frivillige arbejde
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CV TRINE FREDERIKSEN
Tillidshverv-opgaver i Gymnastikkens verden:
• Formand for Trampolinudvalget siden 2017

• Medlem af GymDanmarks bestyrelse 2017-2018

• Formand for konkurrenceudvalget Trampolin fra 2000 til 2017

• Medlem af organisationskomiteen VM 2015 i Odense, Trampolin, Tumbling og DMT

• Medlem af organisationskomiteen World Cup 2013 i Odense, Trampolin og Tumbling 

• Menigt medlem af konkurrenceudvalget under Trampolin fra år 1993 til 2000

• Bestyrelsesmedlem i Hillerød Gymnastik og Idrætsforening, gymnastik afd. 1988 til 1993

• Træner i Hillerød GI 1985 till 1993

• Mangeårig national og international dommer

Erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund:
• Leder af Børneteam, Familiepleje og Sikkerhedsplansteam i Gentofte Kommune siden 2020

• Faglig leder i Hillerød Kommune, Familier og Unge 2013- 2020

• Uddannet socialrådgiver i 1997, 2 års overbygning i Børne- og familiearbejde 2003-2005 og 
diverse efteruddannelse. 

• Jeg har siden 1997 arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner

Privat:
Jeg bor i Hillerød med min fodboldboldglade familie, mand og to drenge på 12 og 16 år som alle 
spiller fodbold, og hvor både mand og ældste søn er frivillige ledere/trænere i den lokale fod-
boldklub. Jeg træner selv i den lokale bokseklub, løber og går i skoven og har gennem en del år 
fundet fornøjelse og velvære i at bade i havet hele året rundt.
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Dagsorden Punkt 9 
A.  Formand for Udvalget for Idrætsgymnastik (UIG)  
 (vælges for 2 år i lige år) 

B.  Formand for Udvalget for Rytmisk Gymnastik (URG) 
 (vælges for 2 år i lige år) 

C.  Formand for Gymnastik for Alle (GfA) 
 (vælges for 2 år i lige år - Vakant 1 år) 
 Kandidat:
 •   Lene Christiansen (opstiller)

D.  Formand for Udvalget for Sports Acrobatik (SAU) 
 (vælges for 2 år i lige år)

E.  Formand for Udvalget for TeamGym (UTG) 
 (vælges for 2 år i ulige år)
 Kandidat: 
 •   Frank Bøgelund (opstiller)  

F.  Formand for Udvalget for Trampolin (UTR)
 (vælges for 2 år i ulige år) 
 Kandidater:
 •   Ingen opstillede

G.  Formand for Udvalget for Rope Skipping (RSU) 
 (vælges for 2 år i ulige år) 
 Kandidat:
 •   Ulla Christensen (genopstiller)

H.  Formand for Udvalget for Tumbling (UTU) 
 (vælges for 2 år i ulige år)
 Kandidat: 
 •   Jakob Rasmussen (opstiller)

VALG AF  
UDVALGSFORMÆND
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Motivation
I forbindelse med formandsskifte blev jeg i 2016 valgt som næstformand. Mine fem år som næstfor-
mand er fløjet afsted, og det har været fem meget spændende år. 

”Nå men, alting har en ende” ….
og jeg har et stort ønske om at komme tilbage til opvisningsgymnastikken og arbejdet med at arran-
gere og få fingrene i gymnastikmulden igen. Derfor har jeg besluttet træde ud af bestyrelsen og søge 
om at blive formand i komiteen for opvisningsgymnastik.  

Mit navn er Lene Christiansen, og jeg er 55 år. Jeg er uddannet socialpædagog. Jeg er ansat som 
leder af Springcenter Aarhus, hvor arbejdet med at idéudvikle og etablere faciliteter, er og altid har 
været en stor del af mit arbejde. Hertil kommer ansvaret for den daglige drift af gymnastikcentret, 
hvor økonomistyring, ledelse af ansatte, undervisning og samarbejde med foreninger, skoler og 
institutioner er mine arbejdsområder. 

Sideløbende med mit arbejdsliv har gymnastikken altid haft en helt særlig plads. Jeg har været aktiv 
gymnast, siden jeg var barn, og udover deltagelse på forskellige foreningshold, har jeg været konkur-
rencegymnast gennem mange år. Nu er jeg instruktør for et seniorhold + 65 og et mikropigehold 5-8 
år. Gymnastik har altid været en stor del af mit og min families liv, og jeg brænder for gymnastikken.

Foreningserfaringer i idrætsforeninger

I dag: 
• Medlem af GfA – 6 år (4 år som formand)
• Medlem af Sport-og kulturudvalget i Brande (Idrætssammenvirket) – 2 år 

Tidligere:
• Medlem af bestyrelsen i GymDanmark – 2 år
• Medlem af bestyrelsen i Brande Gymnastik- og Ungdomsforening – 9 år (7 år som formand) 
• Medlem af DGI’s uddannelsesudvalg – 5 år
• Medlem af DGI Hammerum Herreds Foreningskulturudvalg (FKU) – 7 år (3 år som formand)
• Medlem af Brande Hallernes bestyrelse – 7 år (1 år som formand) 
• Medudvikler og underviser ved DGI’s foreningslederuddannelse 
• Medudvikler og underviser ved DDS’s lederuddannelse

KANDIDAT TIL UDVALGSFORMAND: 
GYMNASTIK FOR ALLE
Navn: Lene Christiansen

Kandidat til: Formand for Gymnastik for Alle

Medlem af forening: VIK Gymnastik
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CV LENE CHRISTIANSEN
Uddannelse
1990  Uddannet Socialpædagog i 1990

2004 – 2005 Svømmelærer uddannelsen VIA Aarhus

2017  1 del af DIF´s internationale lederuddannelse 2017

Erhvervserfaring:
2006 -   Centerleder i Springcenter Aarhus

2001 - 2002  PE Teacher på Berea College i Kentucky, USA

1998 - 2006  SFO leder på Laursens Realskole, afbrudt af orlov i 2001-2002

1997 - 1998  Pædagog på Fjordsgades skoles SFO

1994 - 1996  Lærer på Tirstrup Idrætsefterskole

1992 - 1994  Souschef på Vestergaardskolen i Skolefritidsordningen

1990 - 1992 Socialpædagog på behandlingshjemmet Hasselbo

Frivillige poster og tillidshverv
2016 - 2021 Næstformand i Danmarks Gymnastik Forbund

2014 - 2016 Formand for Gymnastik for alle udvalget (GFA)

2016 – 2019 Bestyrelsesmedlem på Idrætshøjskolen i Aarhus

2019 -   Formand for bestyrelsen på Idrætshøjskolen i Aarhus

2017 - 2020 Bestyrelsesmedlem i Skovbakken FU

2017 - 2019 Formand for Organisationskomiteen Gymnaestrada 2019

2002-  Gymnastikinstruktør i VIK (Vejlby Idræts Klub)

2018 -   Gymnastikinstruktør i Skovbakkken ”veteraner” 65+

2011-2013 Underviser på Uddannelses kurser i Danmarks Gymnastik Forbund

2006-  Elitesports koordinator i Gymnastik (ESAA- elitesport Aarhus)

1990-2002 Gymnastikinstruktør i AGF

Kurser
2006 – 2007 Årskursus - motorikvejleder 2006-2007

1998-2001 Ledelses kurser – kompetenceudvikling og ledelsesudvikling

1994 – 1995 Gymnastikhøjskolen v. Viborg

Fortsættes

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
VALG AF UDVALGSFORMÆND
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Artikler
Motorik og bevægelse i børns liv – ”Motorisk kreativitet og medbestemmelse”
Fra skolestart til Fælles mål – ” refleksioner om bevægelse og motorik i børnehaveklassen”
 
Min rolle som daglig leder af Springcenter Aarhus
I forbindelse med skabelsen af Aarhus Gymnastik og Motorikhal, har jeg siddet i initiativgruppen 
siden begyndelsen. I forløbet omkring etableringen af motorikhallen, var min funktion: 
• - Ideudvikling
• - Indretning af motorikhallen
• - Daglig kontakt med håndværkere
• - Deltagelse i byggemøder
• - Ledelse af ansatte

Jeg har i motorikhallens levetid udviklet aktiviteter til og i samarbejde med hallens brugere. Bru-
gerne består bl.a. af daginstitutioner, skoler, specialinstitutioner, fritidsklubber, handicappede og 
idræts- og gymnastikforeninger. I forbindelse af vores motoriknet har jeg været med i initiativgrup-
pen, samt udarbejdelsen af idekatalog.

Jeg er i samarbejde med foreningsrepræsententer i realiseringsfasen omkring endnu en springhal i 
tilknytning til Springcenter Aarhus, som forventes færdigbygget start 2023.

Mere om mig
Jeg er gift med Troels, har to børn, tre bonusbørn og to børnebørn

Privat er jeg er aktiv løber, dyrker yoga og vinterbadning. Derudover underviser jeg i senior gymna-
stik og børnegymnastik.
 

Lene Christiansen, fortsat

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
VALG AF UDVALGSFORMÆND
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Motivation
Efter at have stået på sidelinjen de sidste mange år er det nu tid til at trække i trøjen og bidrage til 
arbejdet med TeamGym. 

Gennem de sidste 35 år har jeg været en aktiv del af TeamGym miljøet i Danmark. Både som aktiv 
gymnast, som træner og som foreningsformand. Jeg har fulgt arbejdet i UTG og i GymDanmark og 
mener at jeg kan bidrage med min viden og erfaring. Både i mit frivillige arbejde og i mit civile job 
arbejder jeg med frivillighed, organisering af frivillige, samt samarbejdet mellem frivillige og professi-
onelle idrætsansatte.

Som formand for GIF Gymnastik- Gladsaxe har jeg været med til at indgå en partnerskabsaftale  
med GymDanmark som omhandler support til TeamGym landsholdene.  I det arbejde har jeg fået 
viden og indsigt i hvordan udvalg og GymDanmark samarbejder – her mener jeg bestemt at jeg kan 
bidrage. 

Jeg har altid arbejdet med at udvikle og udfordre vanetænkningen i TeamGym og har et ønske om at 
sporten skal udbredes til endnu flere danskere og videre ud i verden. Men vigtigst er at vi bliver flere 
der løfter, derfor er min ambition at få flere til at give en hånd med til gavn for de mange.

Fortsættes

KANDIDAT TIL UDVALGSFORMAND: 
TEAMGYM
Navn: Frank Bøgelund Jensen

Kandidat til: Formand for Udvalget for TeamGym

Medlem af forening:  GIF Gymnastik Gladsaxe  
– Gladsaxe idrætsforening
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Frank Bøgelund Jensen, fortsat 

CV FRANK BØGELUND JENSEN
Frivillig forenings karriere: 
• Bestyrelsesmedlem Helsinge SI

• Formand for Helsinge SI

• Bestyrelsesmedlem Gladsaxe IF

• Medlem af idrætsrådet i Gladsaxe

• Formand for GIF Gymnastik Gladsaxe

• Initiativtager til ”ITG-interesseorganisationen for Teamgym”

• Initiativtager til netværket ”Fremtidens Gymnastik i København” sammen med DGI Storkøben-
havn og Gymdanmark

• Initiativtager til ”Idrættens stemme i Gladsaxe” 

Aktive karriere:
Har dyrket gymnastik siden jeg var 5 år – og har siden jeg var 15 år også fungeret som træner indtil 
nu hvor jeg underviser senior TeamGym og børn med særlige behov. Jeg har undervist børnehold – 
ungdomshold – voksen og seniorhold, både indenfor TeamGym men også motionsgymnastik, samt 
særlige målgrupper Jeg har deltaget i DM i spring rytme, her vandt vi med Helsinge SI mix rækken 3 
år i træk – deltaget NM for springrytme i Drammen og i Køge. Som træner har jeg deltaget i EM 2000 
med et mixhold fra Rødovre samt NM med Gladsaxe damer i 2015 – 2017 og 2019.

• Uddannet Fysioterapuet

• Bifag i idræt samt Master idræt og velfærd

Ansættelser
• Fysioterapeut på center for senhjerneskade i Bagsværd

• Fysioterapeut dagcenter Gyngemosegaard

• Sundhedskonsulent Folkesundhed København

• Projekt og teamleder DGI Storkøbenhavn.

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
VALG AF UDVALGSFORMÆND
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Motivation
Jeg genopstiller da jeg ønsker fortsat at bidrage til udvikling af disciplinen samt være med til at orga-
nisere og udbrede den til endnu flere foreninger. Jeg vil også gerne støtte op om den elitære del og 
se den blomstre på ny når der nu kan udføres konkurrencer igen.

KANDIDAT TIL UDVALGSFORMAND
ROPE SKIPPING: 
Navn: Ulla Christensen

Kandidat til: Formand for udvalget for Rope Skipping

Medlem af forening:  Gug GF
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Motivation
Jeg opstiller som formand, da nuværende formand pga. ændrede arbejdsforhold ikke ønsker at 
genopstille. 

Jeg har været involveret i tumblingen i 10-12 år, er en del af konkurrencesektionen og har været  
med i tumbling udvalget fra start, hvorfor jeg mener at have et godt indblik i arbejdet omkring  
tumblingen. 

Jeg ønsker at bidrage til at vi i tumblingen forsætter med at udvikle og får genoptaget de gode ting 
fra tiden før Corona.  Tumbling/spring for alle kan og skal udbredes til hele landet ligesom bredde 
og elite skal spille hinanden så gode som muligt.

KANDIDAT TIL UDVALGSFORMAND
TUMBLING:
Navn: Jakob Rasmussen

Kandidat til: Formand for udvalget for Tumbling

Medlem af forening:  Flemming Efterskoles Gymnastikforening

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
VALG AF UDVALGSFORMÆND
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102



103

A.  Udvalget for Idrætsgymnastik (UIG)
 (Valg i 2021: Udvalgspladser: 4 som vælges
 for 2 år, 2 vakante vælges for 1 år)

 Kandidater:
 •   Ralf Petersen (genopstiller)

B.  Udvalget for Rytmisk Gymnastik (URG)
 (Valg i 2021: 4 som vælges for 2 år i ulige år) 

 Kandidater:
 •   Beth Thygesen (genopstiller)
 •   Hanne Enevoldsen (genopstiller)
 •   Inger K. Nielsen (genopstiller)
 •   Helle Jensen (genopstiller)

C.  Udvalget for Gymnastik for Alle (GfA)
 (Valg i 2021: Udvalgspladser: 4 som vælges  
 for 2 år, 4 vakante pladser for 1 år)   
 Kandidater:
 •   Lykke Moesgaard
 •   Lene M. Sørensen

D.  Udvalget for Sports Acrobatik (SAU)
 (Valg i 2021: Udvalgspladser: 4 som vælges
 for 2 år, 2 vakante pladser for 1 år)    
 Kandidater:
 •   Kamine Jacobsen (genopstiller)
 •   Finn Hollænder (opstiller for 1 år)

E.  Udvalget for TeamGym (UTG)
 (Valg i 2021: Udvalgspladser: 4 som vælges  
 for 2 år, 1 vakant plads for 1 år)

 Kandidater:
 •   Michael Brøgger Andersen (genopstiller)
 •   Mette Baunsgaard (genopstiller)

F.  Udvalget for Trampolin (UTR) 
 (Valg i 2021: Udvalgspladser: 4 som vælges  
 for 2 år) 
 Kandidater:
 •   Marianne Knudsgaard (genopstiller)
 •   Allan Laursen (genopstiller)

G.  Udvalget for Rope Skipping (RSU)
 (Valg i 2021: Formand vælges for 2 år,
 Udvalgspladser: 4 som vælges for 2 år) 
 Kandidater:
 •   Cecilia Hauge Præstholm (genopstiller)
 •   Nanna Reidun Christiansen (genopstiller)
 •   Monika Eriksen (opstiller)
 
H.  Udvalget for Tumbling (UTU)
  (Valg i 2021: Udvalgspladser: 4 som vælges  
 for 2 år, 2 vakante pladser for 1 år)

 Kandidater:
 •         Hanne Lindholmer (opstiller)

VALG AF  
UDVALGSMEDLEMMER
Dagsorden Punkt 10
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GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
VALG AF UDVALGSMEDLEMMER

Motivation:
Jeg ønsker at fortsætte mit mangeårige virke for 
idrætsgymnastikken, da jeg efter mere end 40  
års tro tjenestesidder inde med en stor og bred 
viden om alle idrætsgymnastikkens facetter og 
relationerne til gymnastikforbundetsledelse og 
medarbejdere samt de øvrige gymnastikarter. 
Endvidere ønsker jeg fortsat at haveindflydelse  
på idrætsgymnastikkens fremtidige udvikling 
(især inden for MIG/MES).

Jeg har siddet i UMIG (senere UIG) siden 1979,  
og har hidtil primært beskæftiget mig med 
terminsplanlægning, afvikling af små og store 
konkurrencer og mesterskaber (alt fra trinkon- 
kurrencer til EM’er og VM’er), økonomi og bud-
getlægning samt elitearbejde og udpegning/
uddannelse af dommere.

Jeg har været gymnast og træner i HG, Sirius og 
Gefion siden 1967 og siddet i Københavnskreds-
ens bestyrelse i perioden 1975-2012. Jeg blev 
national dommer i 1973 og har siden da dømt  
de fleste nationale og regionale konkurrencer.  
Senere blev jeg i 1993 international dommer,  
og har dømt mere end 20 VM/EM og mere end 
20 NM’er samt et stort antal NECh, landskampe, 
invitationskonkurrencer og World Cups m.v.

Endelig har jeg været med i planlægning og 
praktisk gennemførelse af store internationale 
konkurrencer og mesterskaber som f.eks. EM/- 
Brøndby 1996, VM/Århus 2006, VM/København 
2021, World Class Competition i Brøndby, KB- 
hallen og Århus i perioden 1999-2005, NECh/- 
Nakskov 2004, NECh/Greve 2013, NM/KB-hallen 
2002, NM/Greve 2012 og NM/Farum 2018.

KANDIDAT TIL UDVALG FOR: 
IDRÆTSGYMNASTIK (UIG)

Navn: Ralf Petersen
Kandidat til: Udvalget for Idrætsgymnastik
Medlem af forening: Gefion

Motivation: 
Jeg ønsker fortsat at sidde i URG, da jeg stadig 
mener, jeg har noget at byde ind med – især på 
RSG området, men har dog også god indsigt i 
Grand Prix-ens verden.  Jeg underviser stadig 
både grundhold fra 3-års alderen, samt Grand 
Prix og RSG i alle aldre, og har derigennem 
fingeren på pulsen. 

Har været instruktør i 45 år (altså siden den-
gang, billederne var sort/hvid, og træning og 
konkurrencer foregik med pianist til), Idrætspo-
litisk engageret i ca. 35 år (Københavnskredsen 
- RSG Udvalget - Udvalget for Rytmisk Gymna-
stik), har haft gymnaster på 2 år, 96 år og alt 
derimellem, varetager alt fra begynder til elite, 
dommer i RSG og Grand Prix i flere år, end du 
kan tælle til, grundlagde en gymnastikforening 
i 1983 og har været formand i den lige siden, 
72 år gammel og har prøvet alt, hvad der er at 
prøve indenfor gymnastik i en idrætspolitisk og 
udvalgsmæssig sammenhæng. Jeg ved, hvorfor 
vi gør, som vi gør, og hvorfor vi gjorde, som vi 
gjorde, for jeg var der, dengang det blev vedta-
get.

KANDIDAT TIL UDVALG FOR: 
RYTMISK GYMNASTIK (URG)

Navn: Beth Thygesen
Kandidat til: Udvalget for Rytmisk Gymnastik
Medlem af forening:  Gymnastikforeningen  

Øbro
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Motivation:
Jeg stiller mit kandidatur til rådighed som ud-
valgsmedlem i URG 

Jeg er økonomisk uddannet og arbejdet i Øko- 
nomisk Forvaltning i Fr.havn kommune - her- 
efter startede jeg egen virksomhed indenfor 
Reklame & Marketing.

Min mentor i min ”opvækst” periode i Gym- 
Danmark inden for den rytmiske gymnastik var 
Signe Troelsen.

Har fungeret som folkevalgt i Nordjyllandskred-
sen i 12 år indtil kredsene blev nedlagt. Heref-
ter valgt ind i URG GymDanmark.

Jeg har fungeret som gymnastikinstruktør og 
bestyrelsesmedlem i 47 år og har været med- 
skaber af FG90 - Frederikshavn Gymnastikfor-
ening af 1990.

Mit hjerte banker for den rytmiske gymnastik  
og vores 3 dicipliner - jeg går meget op i de 
menneskelige værdier, som jeg mener er meget 
vigtige at tage vare på, i vores frivillige arbejde i 
GymDanmark.

Mit hjertebarn er dog Grand Prix Gymnastik-
ken, hvor der skal være plads til ALLE - det er 
her jeg gerne vil bruge mine kræfter til at skabe 
den bedste platform til alle vores foreninger og  
deres forskelligheder.

KANDIDAT TIL UDVALG FOR: 
RYTMISK GYMNASTIK (URG)

Navn: Hanne Enevoldsen
Kandidat til: Udvalget for Rytmisk Gymnastik
Medlem af forening:  FG90

Motivation: 
Jeg genopstiller til Udvalget for Rytmisk Gymna-
stik for yderligere en periode. Efter en periode 
med nedlukning af den frivillige idræt, har vi en 
kæmpe opgave med at få gang i gymnastikken 
igen. Det gælder for medlemmer samt frivillige. 
Mit hjerte er indenfor Grand Prix gymnastikken 
hvor jeg kan se, at flere foreninger har poten-
tiale at deltage. Være med til at sikre fremtiden 
for den rytmiske gymnastik på tværs af de 3 
grene Æstetist, Rytmisk Sports Gymnastik samt 
Grand Prix gymnastik

Mine arbejdsopgaver i URG, er kontakt til 
foreninger med rytmisk gymnastik, rådgivning 
i uddannelse- arrangere spotkurser- Udar-
bejdelse af drejebøger- stævne ansvarlig for 
konkurrencer i vest Danmark, samt holde styr 
på aktivitetskalenderen. Mit håb er at kunne 
være med til at formidle og udbrede den rytmi-
ske gymnastik til flere foreninger, folkeskoler, 
efterskoler, at kunne give unge børn og unge 
mennesker sunde vaner.

Jeg er formand i Silkeborg Gymnastikforening. 
Jeg er træner for børnehold, Grand Prix kon-
kurrence hold, Rytmisk Sports Gymnastik og 
motions hold,

 Jeg er dommer indenfor Grand Prix gymnastik-
ken.

Da jeg er ude af arbejdsmarkedet, bruger jeg 
Gymnastikken som mit frivillige hoved arbejde. 
Der skal også være tid til de 7 børnebørn.
Mit motto er: Smil til verden og verden smiler 
til dig.

Jeg har selv i tidernes morgen dyrket Rytmisk 
Sports Gymnastik og Grand Prix Gymnastik.

KANDIDAT TIL UDVALG FOR: 
RYTMISK GYMNASTIK (URG)

Navn: Inger Klüwer Nielsen 
Kandidat til: Udvalget for Rytmisk Gymnastik
Medlem af forening:  Silkeborg Gymnastik- 

forening
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Motivation:
Jeg arbejder til daglig primært med regnskab,  
løn og PR hos alarmfirmaet Telesikring, hvor  
jeg har været ansat i ca 18 år.

I min fritid laver jeg saunagus og svømmer og  
har jeg været Aktiv gymnast inden for primær 
grand prix. Jeg har været i halbestyrelsen i EGF, 
samt pt i URG. Endvidere er jeg stadig aktiv på  
et After Grand prix hold, hvor vi deltager i na- 
tionale og internationale opvisninger. Min pri-
mær fritidsaktivitet er trænergerningen, som 
består i mange ugentlig gymnastiktimer  og for- 
beredelse, som omhandler Grand Prix og RSG. 
Jeg har gymnaster, som har været med til utal- 
lige konkurrencer, camps og lejre i ind- og ud-
land Endvidere går jeg til hånde mht Landholds-
arbejdet med RSG-gymnasterne. Det er altid 
dejligt for en træner at se små blomster vokse 
og blive solstråler. Jeg kæmper for retfærdighe-
den og fairness i både gymnastikken og verde-
nen omkring os.

Jeg synes arbejdet med at forene Teorien i URG 
og GymDanmark – opsætte strategier, mål, 
handlingsplaner og forsøge at søsætte dem (i 
praksis) er utrolig spændende. Endvidere vil det 
jo være en genial ide at kunne slå flere fluer med 
et  
smæk ved at strømline URG´s tre konkurrence-
grene – Grand prix, Rsg og Æstetisk, samt give 
bredden i grand prix muligheden for at videre- 
udvikle sig på længere sigt og måske drage inter-
nationalt i form af æstetisk/RSG. Vi skal selvføl-
gelig tænke på, at bredden er grobunden for, at  
der er gymnaster til at drage international. Der- 
for kan det være tanken, at reglementerne skal 
forsøge at gå op i en højere enhed. Coronaen har 
det seneste 1½ år gjort, at møderne blev hyppi-
ere, og at der skulle tages flere beslutninger, 
hvilket også har udfordret udvalget. Der er nok  
at tage fat om, men udløs et smil, det smitter. 

KANDIDAT TIL UDVALG FOR: 
RYTMISK GYMNASTIK (URG)

Navn: Helle Jensen
Kandidat til: Udvalget for Rytmisk Gymnastik
Medlem af forening:  Hjerting IF, Esbjerg GF

Motivation: 
Jeg, Lykke Moesgaard, har været en del af gym-
nastik-verdenen i mange år. Jeg har oprindelig 
startet foreningen, ”Bellinge Gymnasterne” i 
1986 og har siden deltaget i udvikling af denne. 
I dag har vi fire afdelinger; Elite, Talent, Gym-
nastik for alle og Voksen - tidligere også Team-
Gym.

Som person er jeg dedikeret til gymnastikken 
og brænder for udvikling af den danske opvis-
ningsgymnastik, som skal og bør være en del  
af fremtiden i GymDanmark.

Jeg modtager genvalg til udvalget Gymnastik  
for alle (GFA). Jeg ser fortsat, at der er mange 
opgaver, som jeg gerne vil være en del af, bla.:

”Gymnasternes Dag” i hele landet, som stadig 
skal samle gymnastikkens mange discipliner.
- Opvisningskonkurrencen ”Gym for Life” er net-
op startet, som et nationalt arrangement, som 
vi i GymDanmark fortsat skal udvikle.

Før corona har vi i GFA oplevet en stigning i  
aktivitetsniveauet ved vores arrangementer. 
Den udvikling ønsker jeg at bidrage mere til,  
så den stigning i GFA-aktiviteter fastholdes i 
”Gym Danmark”.

KANDIDAT TIL UDVALG FOR: 
GYMNASTIK FOR ALLE (GFA)

Navn: Lykke Moesgaard 
Kandidat til: Udvalget for Gymnastik for alle
Medlem af forening:  Silkeborg Gymnastik-

forening
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Motivation:
Brænder for gymnastikken. Har i mange været 
medlem af TeamGym. Ønsker at medvirke til 
udbreddelse af gymnastik/motion.

KANDIDAT TIL UDVALG FOR: 
GYMNASTIK FOR ALLE (GFA)

Navn: Lene M. Sørensen
Kandidat til: Udvalget for Gymnastik for alle
Medlem af forening:  NGIF
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Motivation: 
Jeg har været instruktør nu i snart 43 år, dette 
både i bredde gymnastik og nu ca. de sidste 10 
år med konkurrence inde for Sports Acrobatik. 

Siden jeg startede med Acrobatik, har jeg været 
med i SAU udvalget. Jeg har dog ikke selv ud-
øvet ret meget Acrobatik, men brænder for det. 
Har været en del inde over acro landsholdet og 
har i coronatiden, fået sammensat ny struktur 
for vores kommende Danmarkshold. Så inden 
jeg takker af, vil jeg gerne være med til at få 
søsat den nye struktur og få et godt team op at 
stå, som kan være med til at gøre en forskel på 
dansk acro samt på internationalt plan.

Jeg har fået samlet et stærkt team, som der er 
gode fremtidsmuligheder i.

Oven på corona har vi brug for at få samlet 
acro på landsplan, få styrket vores fællesskab 
og vist at vi stadig kan være med på højt plan 
med dansk acro. Dette tror jeg at jeg kan være 
med til at lykkes.

KANDIDAT TIL UDVALG FOR: 
SPORTS ACROBATIK (SAU)

Navn: Finn Vander Hollænder
Kandidat til: Udvalget Sports Acrobatik
Medlem af forening:  DHG Gymnastik 

Motivation:
Jeg genopstiller til Sports Acrobatik Udvalget  
for at fortsætte mit arbejde som uddannelses- 
ansvarlig. Vi har flere ting på tegnebrættet, som 
har stået stille grundet corona. Jeg ønsker at 
fortsætte dette arbejde og være med til at ud- 
vikle dansk sports acrobatik.   

KANDIDAT TIL UDVALG FOR: 
SPORTS ACROBATIK (SAU)

Navn: Kamine Julie Dam Jacobsen
Kandidat til: Udvalget for Sports Acrobatik 
Medlem af forening: Hvidovre Gymnastik
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Motivation: 
Jeg har været en del af Udvalget for TeamGym 
(UTG) de seneste 4 år og inden da medlem af 
UTGSS som er stævnesektionen under UTG. 
Jeg sidder i dag som næstformand for UTG 
og ønsker at genopstiller, fordi jeg med mine 
kompetencer ønsker at bidrage til den forsatte 
udvikling af TeamGym. 

TeamGym har været i en forrygende udvikling 
i de sidste mange år, og jeg har et stort ønske 
om at være med til at fortsætte denne udvikling 
både nationalt, men også internationalt så vi 
inden for få år kan få et VM i TeamGym. 

I 2022 begynder en ny 4-årig strategi perio-
de, hvor vi i sammenarbejde med GymDan-
marks Bestyrelse har indarbejdet flere af de 
elementer i den nye TeamGym struktur. UTG 
har igennem de sidste 4-6 år arbejdet med en 
langsigtet udviklingsplan omkring, omkring 
hvordan beholder vi vores gymnaster i miljøet. 
Denne plan er i rød tråd med den strategi som 
GymDanmarks Bestyrelse har fremlagt, som 
udspringer i DIF’s ATK 2.0. Ved at genopstille 
ønsker jeg at arbejde videre med den udvikling 
og strategi således vi kan skabe et endnu bedre 
gymnastikmiljø for vores gymnaster og klubber.   

Som formand i UTGSS sidder jeg bl.a. med 
udviklingen af vores digitale platform hvor jeg 
i mit daglige virke som IT Manager kan trække 
på mine erfaringer, men også kontakter for at 
finde den rigtige løsning. 

Som aktiv i miljøet har jeg været gymnast, træ-
ner og dommer i over 30 år.

KANDIDAT TIL UDVALG FOR: 
TEAMGYM (UTG)

Navn: Michael B. Andersen
Kandidat til: Udvalget for TeamGym
Medlem af forening:  Randers gymnastiske For.

Motivation: 
Teamgym har altid været en del af min fritid 
og min hverdag siden barnsben.

Tidligere har jeg været gymnast og instruktør 
i Silkeborg Pigerne og Drengene, hvor jeg og- 
så tilbage i 1988 tog min første dommerud- 
dannelse.

Jeg er efterfølgende blevet uddannet Interna-
tional dommer i 2018 og har aktiv dommer 
national og internationalt i en lang årrække.
Jeg er bosiddende i Odense, hvor jeg i min fritid 
har været / er instruktør i OGF og tidligere i 
Bolbro Gymnasterne. Jeg har desuden været 
fuldtidstræner i Gerpla, Island i 14 måneder.

Jeg er uddannet cand. pæd pæd samt skole-
lærer og i mit daglige virke arbejder jeg i 
Socialstyrelsen som Socialfagligkonsulent.

Jeg har været aktiv i UTG siden januar 2019 
– jeg ønsker i forbindelse med det kommende 
repræsentantensmøde at blive valgt, så jeg får 
mulighed for, at fortsætte i det spændende 
udvalgsarbejde, som jeg allerede er en del af.

KANDIDAT TIL UDVALG FOR: 
TEAMGYM (UTG)

Navn: Mette Baunsgaard
Kandidat til: Udvalget for TeamGym
Medlem af forening:  
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Motivation:
Selv om jeg har siddet i trampolinudvalget i 
mange år, har jeg stadig lyst til at arbejde for 
trampolinsporten. Jeg vil gerne være med til at 
udbrede kendskabet til trampolin og forsøge at 
få flere til at deltage i vores arrangementer og 
konkurrencer.

KANDIDAT TIL UDVALG FOR: 
TRAMPOLIN (UTR)

Navn: Marianne Knudsgård
Kandidat til: Udvalget for Trampolin
Medlem af forening: Lundtofte Trampolinklub

Motivation:
Jeg har været involveret i arbejdet med de 
”usynlige” klubber. Som er et område der grun-
det Corona pandemien ikke har fået den fokus 
vi kunne ønske. Arbejdet er i gang og vil derfor 
gerne ligge flere kræfter i denne opgave.

Der ligger flere opgaver i udvalget som vil være 
spændende at arbejde videre med i fremtiden, 
især med at kunne fastholde gymnasterne.

KANDIDAT TIL UDVALG FOR: 
TRAMPOLIN (UTR)

Navn: Allan Laursen
Kandidat til: Udvalget for Trampolin
Medlem af forening:  Lundtofte Trampolin klub
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Motivation:
Rope Skipping har været en stor del af mit liv  
de sidste 24 år. I starten som udøver, senere 
hen som træner og medlem af Rope Skipping 
udvalget. Min karriere startede i Lillerød Gym- 
nastik, som udøver på begynderniveau, senere 
hen på konkurrence-, nationalt- og interna- 
tionalt plan.  Sideløbende har jeg startet flere 
brede hold, samt begynder konkurrencehold 
i forskellige foreninger, med det formål at ud-
brede sporten i Danmark. I 2015 sluttede jeg  
min karriere som udøver, og jeg blev efterføl-
gende træner på konkurrenceholdet i Lillerød 
2015-2018. 

Jeg ønsker at forsætte som medlem i Rope  
Skipping udvalget, da jeg syntes det er vigtigt  
at få udbredt vores sport - både på bredde-  
og konkurrence niveau. Det betyder meget for 
mig at være med til at sikre det høje niveau,  
som Danmark viser inden for sporten interna-
tionalt ved at ruste vores trænere og udøvere 
igennem uddannelse og vidensdeling mellem 
klubberne. 

De seneste år, har jeg haft stor interesse i  
hvordan vi udvikler i bredden, så vi kan ud- 
brede sporten herhjemme. Her har jeg bl.a. 
været med til at udvikle startpakken i Rope  
Skipping, samt arbejdet på Rope Skipping 
udvalgets nye tiltag, Mærkedag. 

KANDIDAT TIL UDVALG FOR: 
ROPE SKIPPING (RSU)

Navn: Cecilia Hauge Præstholm
Kandidat til: Udvalget for Rope Skipping
Medlem af forening:  Lillerød Gymnastik 

Motivation: 
Jeg vil gerne fortsætte mit arbejde i RSU da jeg 
gerne vil bidrage til, at Rope Skipping fortsat 
kan udvikle sig i Danmark så vi kan få endnu 
flere dygtige sjippere på landsplan. Derudover 
er det mit ønske, at Rope Skipping en dag bliver 
en almindeligvis kendt form for sport hos fami-
lien Danmark, hvorfor jeg gerne vil være med 
til, at eksponere sporten ved, at organisere 
sjippe events for bredden. 

Jeg har de senere år været med til at udvikle 
Rope Startpakken samt konceptet Mærkedag 
som jeg håber den nye sæson giver os mulig-
hed for at få taget i brug ude i foreningerne, så 
vi kan få endnu flere klubber involveret i sports-
grenen. Derudover er jeg aktivt involveret i 
afholdelsen af vores konkurrencer og sjippe 
events.    

KANDIDAT TIL UDVALG FOR: 
ROPE SKIPPING (RSU)

Navn: Nanna Reidun Christiansen  
Kandidat til: Udvalget  forRope Skipping 
Medlem af forening:  IF32 Glostrup Gymnastik-

forening
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Motivation:
Jeg vil gerne melde mig ind i RSU, da jeg gerne  
vil bidrage til, at Rope skipping  forsat kan udvik- 
le sig i Danmark og at vi få flere dygtige sjippere 
på landsplan.  Jeg håber på at kunne bidrage  
med at få rope skipping mere udbredt i hele 
landet så der kan komme flere foreninger der  
vil starte hold og at disse foreninger får en god 
start og at de så kan bidrage til at både bredde 
og elite kommer til at sjippe mere.  

For 10 år siden startede jeg et sjippe hold op, 
jeg har aldrig selv sjippet men ved et tilfælde  
lærte jeg sporten at kende og tog udfordringen 
op. At starte et sjippe hold op giver nogle udfor-
dringer især når man selv skal lære hvad der 
skal til sammen med sjipperene og dette vil jeg 
gerne hjælpe andre foreninger med.   I dag  un-
derviser jeg  både begynderhold og konkur- 
rence hold og har en enkelt gang været vært for  
2 personers konkurencen. Derover sidder jeg i 
Køge kommunes kultur og Idrætsråd hvor jeg 
er med til at sørge for at folk i Køge kommune 
kommer til at bevæge sig mere og at alle for-
eninger store om små bliver hørt.  

Jeg har arbejdet med frivillige som aktør, træner, 
bestyrelse, mm de seneste 18-20 år og ved hvad 
der skal til i foreningsarbejde  

KANDIDAT TIL UDVALG FOR: 
ROPE SKIPPING (RSU) 

Navn: Monika Eriksen
Kandidat til: Udvalget for Rope skipping 
Medlem af forening:  Skensved Gymnastik Afd.

Motivation: 
Har igennem flere år været praktisk gris og 
tovholder i foreningsarbejdet omkring tumbling 
i Svendborg Gymnastikforening, ligesom jeg 
de sidste par valgperioder har været en del af 
tumblingudvalget. Inspireret af det fantastiske 
tumbling miljø, er jeg motiveret for at fortsætte 
arbejdet i udvalget.

KANDIDAT TIL UDVALG FOR: 
TUMBLING (UTU)

Navn: Hanne Lindholmer
Kandidat til: Udvalget for Tumbling
Mdlem af forening:  Svendborg Gymnastikfor. 
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VALG TIL  
ORDENSUDVALGET

Dagsorden Punkt 11 
A.  Udvalgets medlemmer 
 (Valg i 2021: Udvalgspladser:  
 3 som vælges for 2 år, 2 suppleanter 
 for 1 år)

 Kandidater:
 •   Kristine Wagner
 •   Benjamin Juul Johansen
 •   Nikolai Vangkilde Terp

B. 2 suppleanter 
 (vælges for 1 år ad gangen.) 
 Stemmetal og i tilfælde af stemmelighed  
 lodtrækning afgør rækkefølgen

 Kandidater:
 •   Bent Busk

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
VALG TIL ORDENSUDVALG



116

GYMDANMARK ÅRSMØDE 2021
VALG TIL ORDENSUDVALG

Motivation: 
Jeg har været suppleant til ordensudvalget i  
fem år og har derigennem opnået kendskab til 
det arbejde, der varetages af ordensudvalget. 
Grundet udskiftning af ordensudvalget med- 
lemmer, er jeg blevet opfordret til at stille op  
til valget som medlem af ordensudvalget. 

Min motivation for at stille op til ordensudvalg- 
et er muligheden for at kombinere min interes- 
se i gymnastikken med mit professionelle virke 
med jura. Jeg har som gymnast deltaget i kon-
kurrencer i den gymnastikgren, der i dag hed- 
der TeamGym, hvor jeg har deltaget i og vundet 
medaljer ved SM, DM og EM. Efter jeg stoppede 
som gymnast har jeg som træner koncentreret 
mig om at udvikle den rytmiske del af Team- 
Gym primært for mini- og juniordrenge. Jeg 
har derudover været landstræner for junior-
mix-landsholdet og som konsulent for en lang 
række andre klubhold og det østrigske lands-
hold. 

Jeg er uddannet cand.jur. fra Københavns Uni-
versitet og HD (O) – strategisk virksomheds- 
udvikling fra CBS. Jeg arbejder i dag som afde-
lingsleder i Alm. Brand, hvor jeg beskæftiger  
mig med inddrivelse og pantebreve. Tidligere 
har jeg arbejdet som advokat og i Finanstil- 
synets juridiske kontor. Endvidere underviser 
jeg i erhvervsret på CBS. Jeg har derfor erfaring 
med at arbejde med afgørelser og juridiske 
problemstillinger fra forskellige indgangsvinkler 
f.eks. udarbejdelse af love og regler, udarbej-
delse af afgørelser og fortolkning af regler.
 
Som medlem af ordensudvalget kan jeg derfor 
tilbyde en kombination af juridiske erfaring og 
stort kendskab til gymnastikken. 

KANDIDAT TIL: 
ORDENSUDVALGET

Navn: Benjamin Juul Johansen
Kandidat til: Ordensudvalget
Medlem af forening:  GF Køge Bugt

Motivation: 
Jeg er ”gammel” gymnast, træner, dommer,  
international dommer, foreningsbestyrelses-
medlem, udvalgsmedlem mv.

Jeg har siddet som næstformand i GymDan-
marks ordensudvalg i små 10 år, og genopstil-
ler, fordi jeg mener, det er en vigtig opgave, 
vi varetager, selvom der heldigvis ikke er så 
mange sager.

Jeg er advokat, besidder 2 bestyrelsesposter i 
erhvervslivet og har været dirigent på mange 
generalforsamlinger. Jeg har således mange års 
erfaring med vedtægter og regelfortolkning.

KANDIDAT TIL: 
ORDENSUDVALGET

Navn: Kristine Wagner
Kandidat til: Ordensudvalget
Medlem af forening:  Svendborg Gymnastikfor. 
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Motivation:
Det er vigtigt for en hver sport at have gode og 
klare rammer og regler, så energien kan bruges 
på det der er, og skal være, kerneaktiviteten, 
nemlig gymnastikken. Rent gymnastisk har jeg 
en baggrund som gymnast, træner, forældre til 
gymnast, bestyrelsesmedlem og TeamGym- 
dommer nationalt såvel som internationalt. Jeg 
mener med den baggrund at kunne vurdere 
sager med en forståelse af betydningen for de 
enkelte interessenter. Til dagligt arbejder jeg 
som efterskoleforstander og er i den funktion 
vandt til dels at sætte mig ind i love og regler, 
dels få afklaret de twister og utilfredsheder, der 
kan opstå når forskellige interesser rammer de 
samme regler. 

Gymnastik er en idræt, der uanset disciplin, 
rummer ganske komplekse regler og tilmed har 
et stærkt element af subjektivitet i bedømmel-
sen. Samtidig er der en bevægelse i forhold til 
øget professionalisering, der gør foreningernes 
udgangspunkt mere forskelligt, hvilket gør den 
fælles ramme og fortolkning mere vigtig end 
nogen sinde. 

KANDIDAT TIL: 
ORDENSUDVALGET

Navn: Nikolai Vangkilde Terp
Kandidat til: Ordensudvalget
Medlem af forening: Viborg GF

SUPPLEANT TIL: 
ORDENSUDVALGET

Navn: Bent Busk
Kandidat til: Ordensudvalget
Medlem af forening:  VGF89 Holstebro
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