
 

          Referat 

        Bestyrelsesmøde 9/2021                                                                    

 

 

1 

 

Mødedato: Bestyrelsesmøde 9/2021 – 9. oktober 

Sted: GymDanmark, Idrættens Hus, Brøndby 

 

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Jens Hornemann (JEH), Morten 

Rasmussen (MRA), Erik Juhl Mogensen (EJM), Mette Schmidt Rasmussen (MSR), Heidi 

Schmidt (HSC) + Ditte Okholm-Naut (DON) 

Referat: Anne Nørkjær Werner (ANW), Anette Jentzsch (AJE), Pia Jensen (PIJ)  

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden, herunder endelig godkendelse af udsendte bilag pr 19. sept. 

Dagsorden og bilag udsendt pr. 19. september godkendt 

Årsbogen 2021 

Bestyrelsen godkendte Årsbog i henhold til bilag 

1. Indholdsfortegnelse og dagsorden 

2. Bestyrelsens Beretning 

3. Årsrapport 2020 

4. Ordensudvalgets beretning (intet bilag) 

5. Økonomi 

6. Indkomne forslag 

7. Valg 

8. Valg af udvalgsformænd 

9. Valg af udvalgsmedlemmer 

10. Valg til ordensudvalget  

 

Årsmøde 2021 

2. Årsmødeweekend  

Bestyrelsen besluttede Årsmødeweekendens forløb, kommunikation og indhold, herunder 

beslutning om:  

• Fredag:  

▪ Valgdebat, med mulighed for deltagere at møde nye kandidater til bestyrelsen. 

Mødestart 18:30 

• Lørdag: 

▪ Frokost betalt af GymDanmark 

▪ Aktivitetsårsmøder: Mulighed for Teams møde som varetages af udvalgene  

▪ Aftenfest lørdag flyttes til Sommerseminaret  
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Bestyrelsen ønsker at målrette møder hen over året, for at sikre at endnu flere foreninger og endnu 

flere af GymDanmarks frivillige deltager i fælles arrangementer hvor vi kan samles om at udvikle 

gymnastikken, foreningerne og GymDanmark. 

 

Bestyrelsen besluttede afholdelse af 3 forbundsmøder i 2022: 

• Nytårskur(sus) – lørdag den 8. januar 2022  

Målgruppen er for medlemsforeninger, hvor vi samles om gymnastikfagligt indhold 

efterfulgt af middag og fest i forbindelse med SPORT2021 i Boxen/Herning. 

• Sommerseminar – lørdag den 11. juni 2022  

Målgruppen er alle som bidrager til GymDanmarks virke bestyrelse, 

(udvalgsmedlemmer, sektionsmedlemmer, arbejdsgrupper, dommere, 

forbundsinstruktører, udviklere og landstrænere). Temaet bliver fælles afsæt for 

arbejde med vores værdier og strategi.  

Sommerseminaret udvides med en Sommerfest. Dette betyder også, at festen i forbindelse 

med Årsmødet, fra i år, flyttes til sommerseminaret 2022 

• Årsmøde – lørdag den 12. november 2022  

Målgruppen er fortsat et arrangement for medlemsforeningerne og folkevalgte 

bestående af temaaften og netværk om fredagen, samt årsmøde, onboarding og evt. 

disciplinmøder lørdagen. 

 

3. Årets forening 2021  

4 foreninger nominerede til Årets forening 

Bestyrelsen besluttede 4 nominerede foreninger til Årets Forening 

 

Årsmøde 2022 besluttet til 12. november i idrættens Hus, Brøndby 

Øvrige punkter 

4. Anvisningsregler  

Bestyrelsen godkendte. Opdateres til funktioner i stedet for personer 
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Orienteringspunkter 

 

5. Status på nuværende strategi 

6. DIF-strategiaftale 

7. Mundtlig orientering, bestyrelsen orienteret om  

• Ansættelser på Forbundskontoret  

• Forsikringer, opsagt aftale med Købstædernes Forsikring. Der er taget kontakt til 

relevante foreninger. 

• Investeringsstrategi og eventuelt bankskifte. Møder med banker (JEH, EJM, DON og PIJ 

deltager) 

• Internationalt  

FIG Kongres, valg til formandsposten. Nuværende formand Morinari Watanabe (JAP) 

udfordres af præsidenten fra EG, Farid (AZE).  

 

DIF fælles DM-uge 2022: Bestyrelsen besluttede at TeamGym er en del af DM-ugen, som ligger i 

uge 25. Både senior og junior deltager. Følgende discipliner forventes også at deltage: 

Idrætsgymnastik, Funktionel Fitness, Rytmisk Gymnastik og Trampolin. 

 

8. Evt. 

 


