Referat URG Udvalgsmøde

Nr. 1 – 2021/2022

Mødedato:

13. december 2021 kl. 20.30 – 22.00

Mødenavn:

URG møde 1

Sted:

Teams

Deltagere:

Beth Thygensen (bth), Camilla Kruse (ckr), Helle Jensen (hje), Inger Kluwer (ikl), Sofie Jørgensen
(soj), Tine Bull (thb), Lotte Kok (lko), Hanne Enevoldsen (hen), Josefine Hierath (jhi)

Afbud:

Ingen

Referent:

Lotte Kok (lko)

Ordstyrer:

Helle Jensen (hje)

1. Godkendelse af dagsorden
Henvendelse omkring nærkontakt til AGG udtagelseskonkurrencen og hvordan det håndteres. Punktet tages under
AGG konkurrencen
2. Velkommen til Josefine Hierath, DHG Gymnastik og præsentation rundt bordet
3. Orientering fra formand
a) Nyt fra bestyrelsen
Kontakt person i bestyrelsen i stedet for MRA er endnu ikke oplyst
b) Andet
Regnskabsansvarlig på kontoret stopper pr.31.12.21
Husk vores nye fælles mail rg@gymdanmark, og at vi nu hedder Komitée for rytmisk gymnastik
Josefines mail er jhi@gymdanmark.dk
4. Økonomi
a) Status 2021
Status rapport er modtaget i november, hvor vi har et større overskud end forventet primært grundet
manglende aktiviteter.
b) Budget 2022
Intet nyt under dette punkt.
5. Stævnekalender
Punktet skal døbes aktivitetskalender fremad, da den indeholder alle vores aktiviteter.
Snak omkring placering af AGG A camp, sidste weekend i januar er en mulighed. Lokalemuligheder undersøges. CKR,
THB, JHI og LKOK fortsætter planlægningen.
Beslutningspunkter:
6. Konstituering af Komité for RG
Valg af en næstformand jf. gældende forretningsorden. I sidste periode har denne været placeret hos en RSG aktiv.
BTH stiller sig til rådighed for genvalg.
Indstilling: Valg af næstformand.
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Beslutning: BTH valgt til næstformand.
7. Godkendelse af mødekalender i forretningsorden
Gennemgang af oplæg af forretningsorden mhp mødekalender til 2021/2022 version..
Indstilling: Gennemgang og beslutning af mødekalender jf. forretningsorden for 2021/2022. Beslutning om antal
fysiske møder/virtuelle møder. Indhold i dokumentet ud over møderække behandles på møde 2.
Beslutning:
Mødedatoer fastlagt, se tabel nederst i dette referat.
8. Afvikling af AGG Udtagelseskonkurrence
Normalt konkurreres over 2 dage dvs indledende for alle rækker lørdag og finaler for alle rækker søndag. Grundet
stigende smitte i samfundet og for at mindske smittekæderne foreslås følgende:
- Official practice sendes som videoer eller skal den slet ikke i spil for fx børnerækkerne. Internationalt er der ingen
official practice med dommere i B konkurrencer.
- Man konkurrere kun 1 dag dvs både indledende og finale (fx børnekategorier lørdag, short program, junior &
women søndag).
Hvordan håndterer vi fravær af gymnaster grundet fx nærkontakt? Henvendelse omkring dette er kommet.
Indstilling: Beslutning omkring form for afvikling af AGG Udtagelseskonkurrencen.
Beslutning:
Afvikling:
Scenarie 1 – kører konkurrencen som vi plejer
Scenarie 2 – indledende og finaler samme dag
Scenarie 3 – kun 1 runde
Scenarie 4 – kun 1 runde i børnekategorier og SP, 2 runder for junior/senior (finaler 6 junior/6 senior hold)
Kan konkurrencen afvikles over 1 dag (lang) eller 2 korte dage? CKR udarbejder oplæg til programmer og sender
dette til mail beslutning.
Official practice video: grundet konkurrencen placering så tæt på juleferien besluttes det at official practice ikke
afvikles ved udtagelseskonkurrencen. Det er ikke muligt at uploade antallet af videoer i forhold til at holdene
måske ikke træner i juleferien.
Fraværsregel: Ingen differentiering mellem sygdom af andre årsager eller Corona, alt fravær koster 0,5
point/gymnast. Samme sæt-op som i sidste sæson.
9. Ansøgning fra Greve Gymnastik & Trampolin om afholdelse af Easter Cup 2023
Greve ansøger om at afholde Easter Cup 2023 som en IFAGG godkendt B-konkurrencer, der kræver accept af
GymDanmark før ansøgning kan sendes til IFAGG.
Indstilling: Godkendelse af ansøgning
Beslutning: Ansøgning godkendes og sendes videre til IFAGG.
Debatpunkter:
10. Opvarmning til møde 2, Hvad skal vi arbejde med i 2022?
Vi skal have opdateret vores strategi og samtidig have besluttet indsatsområder for arbejde i 2022. Dette i
samarbejde med rytmisk disciplinkaptajn. Møde 2 vil have dette på agendaen.
Udsættes til næste møde

Referat URG Udvalgsmøde

Nr. 1 – 2021/2022
11. Beslutninger taget mellem møderne
Ingen
12. Valg af referent og mødeleder
Referent: IKL
Mødeleder: THB
13. Eventuelt
To webinar afholdt omkring RSG reglementet, stor ros til SOJ for præsentation og afvikling af kurset. Optagelse vil
blive være tilgængeligt.
Betaling af 4 dommere til NM i RSG betales af kontoret, budget for internationale dommere.
14. Godkendelse af referat
Udsendes til godkendelse pr. mail (13.12.2021), frist for kommentering (20.12.2021), hvorefter referat lægges på
hjemmesiden.

URG møder sæson 2020-2021:
Mødenr.

Dag

Tid

Sted

1

13.12.2021

20.30 – 22.00

Teams

2

17.01.2022

20.30-22.00

Teams

3

29/30.01.2022
13.02.2022

10.00 – 16.00

4

14.03.2022

20.30-22.00

Teams

5

04.04.2022

20.30-22.00

Teams

6

02.05.2022

20.30-22.00

Teams

N/A

11.06.2022

Heldsdagsmøde

7

13.06.2022

20.30-22.00

8

21.08.2022

10.00 – 16.00

9

12.09.2022

20.30-22.00

Teams

10

24.10.2021

20.30-22.00

Teams

N/A

11-12.11.2022

Heldagsmøde

Fysisk Brøndby
Strategi møde og indsatsområder i 2022.

Sommerseminar GymDanmark
Teams
Fysisk Fyn/Jylland

Repræsentantskabsweekend, Onboarding seminar.
Skal prioriteres

