REFERAT Udvalgsmøde

Nr. X – 20XX

Mødedato:

12. December - 2021

Mødenavn: Møde i Komite for opvisningsgymnastik
Sted:

Bellinge Idrætscenter, Bellinge

Deltagere:

Lykke Moesgaard, Lene Sørensen, Lene Christiansen

Afbud:
Referat:

Lene Christiansen

1. Siden sidst
Kort snak om løst og fast
2. Evaluering af årsmødet:
1. Gymdanmarks årsmøde
God fredag aften, meget inspirerende og god mulighed for at netværke
2. GFA mødet
Godt møde med nye ansigter, fra nogle af vores breddeforeninger.
Gode snakke om hvordan vi sammen kan løfte opvisningsgymnastikke til nye højder.
3. Gymnasternes dag
Lene C er kontaktperson på Solrød og tager kontakt til Mia Mønster i Rope udvalget
vedr.
Muligheden for at få et hold til gymnasternes dag i Solrød for at lave opvisning og
”mikro workshop” – 5-7 min
Ligeledes kontakt til Toreby sportsacro vedr. opvisning og mikro workshop samt Stevns
efterskole
Lykke er kontaktperson på Vejle GF og Odense og taler med Vesterlund og Toreby acro
vedr. opvisning – Lene C kontakter Ulla fra Rope vedr. rope opvisning/mikro workshop
til begge disse Gymnasternes dage
Lene S er kontaktperson på Sæby og her kontakter Lene C Hammel el. Tilst acro vedr.
opvisning/workshop
Lene S kontakter Bjergsnæs eller bøvling efterskole vedr. opvisning/mikro workshop
Til alle gymnasternes dag opvisningerne skal der være små afbrydelser hvor vi
arrangerer en håndstandskonkurrence, y- konkurrence og så vil vi tilbyde holdene at få
vejledning.
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4. Dommerkursus ift. Gym for life
Vi inviterer til Gym for life kursus og har foreløbigt afsat to dage
d. 24/4 og d. 27/4. Når vi har talt med udvalgte personer, afgør vi hvornår kurset
afholdes.
Lene C og Lykke spørger udvalgte og skulle der var andre med lyst til at deltage, er man velkommen.

5. Næste møde
Vores næste fysiske møde bliver d. 2 februar i Bellinge idrætscenter.
6. Evt.
Glædelig jul og godt nytår
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