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REFERAT
Intro ved Jakob.
Kort intro bordet rundt: Jørgen (UIG) Helge (GymDanmark) Finn (Nakskov) Susanne (Nakskov)
Iben (AIG) Annie (Herlev)

•

Valg af dirigent (Jakob)

•

Beretning
Findes på…
Ekstra: stoppede medlemmer: Tak for Jørgen, Lotte KG66 – struktur. To stærke kræfter
Ann stoppede brat for sommerferien

•

Regnskab
2020: vi havde strategiske projekter, som ikke blev relevante pga Corona
I stedet for underskud rammer vi i stedet for 0.
2021: 4000,00 kr. på IT – gik til gymscore opdatering
Vær opmærksom på fejl
Tidligere fejl har været i aflæsning af dommersedler, det er vi ude over
Digitale møder
Kommunikation markedsføring: 10.000 kr. dem forventer vi ikke at bruge
Uddannelse og kurser
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2021: 22000 foreningsbesøg – ikke brugt, ikke budgetteret i 2022
2022: Uddannelse og kurser 53.000 kr. Videre formidling af dommer kurser
Jørgen: projekt, hvis man har et godt projekt
2022: er begrænset til næsten udelukkende drift, da der kun er 3 i UIG.

Kalender:
For at vi kan holde konkurrencer SKAL i byde ind med haller. Der sendes mail ud, hvis der
mangler haller. (ca. 1 jan.)
DM-ugen: Lørdag og søndag (første weekenden i skolesommerferien)
Susanne (Nakskov) vil gerne afholde trin 1-3 i maj.
Hvorfor vil foreningerne ikke afholde? (Iben)
Jakob: mange mangler gymnaster og forældre til at deltage og hjælpe.
Iben; vigtigt at vi får afholdt dem...
Forslag: fælles pulje...? kan vi ved fælles hjælp afholde konkurrencerne.
Dommerstablen er desværre mangelfuld!
Helge: setup’et skal være OK,
(Iben) Kan man søge tilskud når man afholder konkurrencer?
Jakob: vi har indtil videre ikke fået medhold fra bestyrelsen. økonomien er heller ikke for
god i gymDanmark.
kig dommerne
Hvordan gør vi det fedt at være dommer?
Fordel ved at være dommer, hvis man er træner.
Dommerkulturen er træls i KIG, det vil være dejligt hvis vi kan løsne op for den.

•

Strategi

•

Budget

•

Indkomne forslag = 0
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•

Eventuelt
Jakob: Hvad skal UIG bruge kræfterne på?
det holder ikke at det kun er Jakob og 2 mere, der har det fulde ansvar for IG.
vi nedsætter arbejdsgrupper:

•

strategigruppe

•

kalendergruppe

Helge:
God idé med arbejdsgrupper/
Michelle er på barsel til juni:
Forbunds kontoret om organiseres fra konsulenter til disciplin kaptajner.
Disciplinerkaptain rytmisk
Disciplinerkaptain funktionel fitness
AIG: synd at de regionale møde er fjernet. Det ville være dejligt hvis man kan arrangere noget lign.
Helge: det er også meningen at vi skal have noget lign. Chris har et arrangement i dec. 2021
Fokus på samlinger: talent elite udvikling, mens Michelle er på barsel har Chris en del af
Vi vil gerne have flere samlinger på talent elite, men også bredde.
Øvelserne er landsholds kulturen ændres.
Aig: vi har brug for noget socialt lim
Helge:
Hvis I har nogen folk der vil stå for samlingerne, så bare meld ind for det er ikke som udgangs
punkt landstræneren.
Skal man putte samlingerne på kalender
Jakob vi skal prioritere kræfterne fordi det er de samme mennesker.
Helge. Det er ikke tanken at vi ikke skal have konkurrencen for de små, det er mere setup’et, og
anerkendelsen. (= Podier, medaler og lign.)
Men måske skal vi bruge den ”brændende platform” til at tænke nyt og indtænke vores nye vej med
etisk kodex.
TAK FOR I DAG.
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