REFERAT

Aktivitetsårsmøde Trampolin

Udvalg:

Udvalget for Trampolin

Møde:

Aktivitetsårsmøde

Mødedato:

13. november 2021

Sted:

Scandic Kolding

Referat:

Espen Larsen

REFERAT
-

Valg af dirigent
Trine er valgt som dirigent

-

Beretning
Trine fremlægger berretning.
Pga Corona er der ikke så meget at berrette om.
- Det lykkes at afholde alle konkurrencer
- Der blev afholdt sommer lejr på Vestsjællands Efterskole
- Udvalget kikker ind i alders kriterier, specielt i forhold til senior alder.
- Der er ikke afhold nogle dommer kurser, men der arbejdes på dette i forhold til bla. nye
reglementer i den nye FIG cyklus.
- Der har været ca en halvering af antal deltagere til bla. Klubtræf.
- Der er pt stor mangel på dommere.

-

Regnskab
Marianne Knudsgaard beretter om regnskabet.
Pga Corona har der været en del aflysninger/flytning som har påvirket både indtægter og
udgifter.

-

Strategi
Trine fremlægger.
- Der skal arbejdes på at få kontakt til de ”usynlige” foreninger der dyrker Trampolin
Flere af klubberne ser vi til uddannelserne, men ikke til konkurrencerne.
Årsmødet skal ligge på et andet tidspunkt end ved årsmødet, hvor flere af foreningerne er
tilstede

-

Budget
Marianne K gennemgår budget 2022
Der er reduceret i forventet antal deltagere til alle konkurrencer (ca 25%). Dette gør at der for
første gang budgetteres med et underskud.
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Aktivitetsårsmøde Trampolin
Ud over dette er der ikke nævneværdige ændringer i budgettet.
-

Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.

-

Eventuelt
Valgt til formand:
Line Bangsgaard
Valgt for 2 år:
Allan Laursen
Marianne Knudsgaard
Da aktivitets mødet ligger i Kolding var der ikke forventet så mange deltagere.
Derfor afholdes et længere møde på et senere tidspunkt hvor flere har mulighed for at deltage
Svitlana:
Vil gerne have en overordnet plan for TRA komitéen og bla få styr på DMT. Hvordan kan DMT
styrkes?
Trine:
Vi vil gerne DMT, men der skal være en/nogle ressourcepersoner der tager fører pinden.
Den tidligere person er stoppet og pt. er posten vakant.
Det er vigtigt at de opgaver man har i udvalget er lyst betonet og derfor skal en opgave ikke
”pålægges” nogen.
Dvs udvalget skal konstitueres i forhold til ansvars opgaver (uddannelse, konkurrence, DMT,
talent/elite satsning osv)
HTT:
Hvordan kan det være at 4 ud af 6 konkurrencer ligger i Haslev?
Bo Zierau.
Der er ikke ret mange andre der har de ”rigtige” forhold i forhold til konkurrencerne. Bla. højde
krav, antal trampoliner, OGF bliver smidt ud af hallen (med meget kort varsel) pga Håndbold
har 1. prioritet osv.
Peter Laurent:
Ønsker at være behjælpelig med IT (Sportetech) (oplæres af Søren Lundgren)
Peter Laurent:
Roser ”Lines Sommer camp” ☺
Line takker for ”prikket” til formandsposten
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