Dagsorden RG Komite møde

Nr. 2 – 2021/2022
Referat

Mødedato:

17. januar 2022 kl. 20.30 – 22.00

Mødenavn:

RG møde 2

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:

Tine Bull (THB)

Referent:

Inger Kluwer (ikl)

Ordstyrer:

Beth Thygesen (bth)

1.

Godkendelse af dagsorden
tilføjelse: tidsplan DM 1. rd - (ckr)

2.

Orientering fra formand
a) Nyt fra bestyrelsen -intet nyt hverken fra kontoret eller bestyrelse.
b) Andet intet

3.

Økonomi
a) Status 2021- intet nyt – mangler årsrapport- sidste rapport viste et overskud.
b) Status 2022 – intet nyt

4.

Aktivitetskalender
Beslutning af konkurrencedatoer for 2023, således at vi kan få sendt ud til foreningerne, der kan melde ind.
Beslutningspunkt Datoer for 2023 er påført aktivitetskalender. Udsendelse af ansøgning om værtsforeninger (ikl)

Beslutningspunkter:
5.

Foreningsundersøgelse
Forslag til at sende en forenings undersøgelse ud inden vi skal have strategimøde.
Hvad har foreningerne af ønsker til RG komite.
1. Hvordan ser i de 3 grene ?
2. Hvor ser i jer selv arbejde agg,rsg,gp ?
3. Hvordan ønsker i RG komite kan hjælpe jer
4. Ønsker til kurser
5. Hvordan kan vi evt virtuelt støtte op om foreningerne
6. Evt. andre forslag
Skal vi bruge et spørgeskemaformat, der sendes ud elektronisk?
Indstilling: Godkendelse af forslaget, og placering af opgaven.
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Beslutning: .(LKO)-(IKL) tager teten og får lavet forespørgsel.
6.

Godkendelse af opdateret forretningsorden
Gennemgang af opdateret forretningsorden, se bilag 1.
Indstilling: Gennemgang og beslutning af forretningsorden for 2021/2022.
Beslutning: Rettelser godkendt

7.

Flytning af DM i RSG grundet flytning af NM i RSG
Det er nu officielt meldt ud at Nordiske vil blive rykket. Det ser ud til at den eneste mulige dato for arrangørerne er
d. 6-8 maj, hvor vi på nuværende tidspunkt har planlagt DM i RSG. Taastruphallen er ledig søndag d. 15. Maj og
weekenden efter d. 21-22. maj er allerede booket til gymnastik.
Indstilling: Flytning af DM i RSG til disse datoer hvis det ikke ramler sammen med andre rytmiske aktiviteter.
Beslutning: flyttet til 14.-15. maj og 22. maj 2022(BTH) skriver til foreningerne

7 A program med zoner til 1.rd DM 10.30 lørdag 16.30. Søndag 10.30- 17.23 Godkendes
7B (BTH) – ? til fradrag for manglende gymnast i AGG udtagelse samt GPR. 1. rd. Bortfalder. Kommer rundt i
info brev.
Debatpunkter:
8. Opvarmning til møde 3, 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
9.

Speaker JM/FM GPR
Kan vi hjælpe Randers med at finde en speaker? Forespørger evt emner.

10. Livestreaming
Vi skal have fundet nogle frivillige, der vil hjælpe os med livestreaming, hvis vi skal fortsætte med dette når det
ikke længere er en præmis for afvikling af konkurrencen. Udgift til livestreaming ligger i fælles budget for
kommunikation, og derfor må vi ikke blot afholde udgifterne selv.
Lars Borly fra GymStream vil afholde en uddannelsesseance for de frivillige for at klæde de frivillige på.
Hvordan griber vi denne opgave an? Er det nok at skrive i Forum for rytmisk gymnastik eller skalvi gøre noget
andet? Opslag i Forum om frivillig stab.
11. Beslutninger taget mellem møderne
1) Prejunior i RSG får en række med 2 serier, gældende fra denne sæson.
2) Afvikling af AGG udtagelseskonkurrence over 1 dag.
Dette er kommet med i den netop nye håndbog.
12. Valg af referent og mødeleder
Referent: Se mødekalender
Mødeleder: Se mødekalender
Deltager man ikke til mødet, skal man selv sørge for at få byttet sin post.
13. Eventuelt , HHE forbud mod at bruge skum hår farve til konkurrence.
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14. Godkendelse af referat
Udsendes til godkendelse pr. mail 17.1.2022, frist for kommentering 24.1.2022, hvorefter referat1 lægges på
hjemmesiden.

RG møder sæson 2020-2021:
Mødenr.

Dag

Tid

1

13.12.2021

20.30 – 22.00

2

17.01.2022

20.30-22.00

Sted

Referent

Ordstyrer

Teams

LKO

HJE

Teams

IKL

BTH

Fysisk Brøndby
Strategi møde og indsatsområder i
2022.

CKR

THB

3

13.02.2022

10.00 – 16.00

4

14.03.2022

20.30-22.00

Teams

HJE

CKR

5

04.04.2022

20.30-22.00

Teams

SOJ

HJE

6

02.05.2022

20.30-22.00

Teams

THB

SOJ

N/A

11.06.2022

Heldsdagsmøde

Sommerseminar GymDanmark

N/A

N/A

7

13.06.2022

20.30-22.00

Teams

BTH

JHI

18.06.2022

10.00-17.00

AGG,RSG,GPR Sommerseminar

8

21.08.2022

10.00 – 16.00

HEN

LKO

9

12.09.2022

20.30-22.00

Teams

JHI

HEN

10

24.10.2021

20.30-22.00

Teams

LKO

IKL

N/A

1112.11.2022

Heldagsmøde

Repræsentantskabsweekend,
Onboarding seminar. Skal
prioriteres

N/A

N/A

Fysisk Fyn/Jylland

