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Mødedato: 14. marts 2022 kl. 20.30 – 22.00  

Mødenavn: Møde 4  

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: Camilla Kruse (ckr) 

Ordstyrer: Helle Jensen (Hje) 

1. Godkendelse af dagsorden  
Ikl: Stævneansøgninger under aktivitetskalender 
Lko: Tæppe og efterskole DM - beslutningspunkt 
 

2. Orientering fra formand  
a) Nyt fra bestyrelsen 

Kender stadig ikke vores kontaktperson i bestyrelsen, og vi undrer os over at der ikke kommer nogle 
informationer ud. 
 

b) Andet 
Ckr har spurgt ind til proceduren for i fremtiden at kunne byde ind på en AGG World Cup i DK. Det er 
ikke muligt på nuværende tidspunkt at få svar på fra GymDK, hvordan vi som udvalg kan søge om at 
afholde en World Cup – Rytmisk komité vil udarbejde et oplæg til økonomi og setup på en world cup og 
bede bestyrelsen tage stilling, så det bliver muligt at byde ind hos IFagg på en World Cup. Der har ikke 
været afholdt et Ifagg stævne (world cup eller VM) siden 2005 hvor det var en klub der dengang fik lov at 
afholde det. Danmark sender årligt (før Corona) mellem 15-20 hold afsted til internationale IFAGG 
konkurrence, men byder ikke selv ind.  
 

3. Økonomi 
a) Status 2022 

Intet nyt – har ikke set årsrapport for 2021 endnu 
 

b) Budget 2023 
Kender ikke deadlines for nyt budget 
 

4. Aktivitetskalender 
Vi forhåndsgodkender de modtaget ansøgninger og giver klubberne besked, med det forbehold, at der kan komme 
flere ansøgninger ind inden den 1. april hvorefter vi vil kigge på det igen.  
 

Beslutningspunkter:  
 
5. Arbejdsgrundlag 

Godkendelse af opdateret arbejdsgrund fra sidste møde. Læs dokument inden mødet. 
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Indstilling: Godkendelse af dokument 
Beslutning: Alle initialer slettes og det godkendes 
 

6. Strategi dokument 
Behandling af kommentarer indsat i dokumentet. Derefter godkendelse af strategi dokument fra sidste møde. Læs 
dokument inden mødet.  
 
Indstilling: Godkendelse af dokument 
Beslutning:  komitéen beslutter at arbejde videre med den strategi som udvalget har udarbejdet. Dog ændres 
overskriften på den samlede vision til at vi ønsker at fastholde flest mulige gymnaster op til seniorer og være senior 
i længst mulig tid. Ligeledes fastholdes at der skal være short/kortprogram/begynderrække kært barn har mange 
navne i mini mono, Tweens, junior og senior.  
 

7. Fradrag for manglende gymnaster (GPR konkurrencer) 
Har vi fået besluttet anvendelse af fradragsregel til regionsmesterskaberne og DM 2 rd? 
Hvis ikke indstilles det til normale vilkår, da smittetryk er faldende og konkurrencerne er medaljegivende. 
 
Indstilling: Afvikling under normale vilkår 
Beslutning: Vi fastholder fradrag resten af sæsonen. 
 

8. Tæppe og efterskole DM - beslutningspunkt 
Indstilling: Vi følger reglementet, derfor skal der benyttes tæppe 
Beslutning: Vi beslutter at følge reglementet. Lko giver besked til Sorø Gymnastik Efterskole 
 

Debatpunkter: 
 
9. Henvendelse omkring konkurrencestruktur 

Der er modtaget en mail omkring divisionsinddeling GPR/ afvikling af DM 1 rd og 
udtagelse AGG/afvikling af AGG Udtagelseskonkurrence, da foreningen ikke mener at GPR konkurrence ikke 
længere giver mening, da der ikke er hold nok til at divisionsinddele. 
AGG udtagelsen foreslås konverteret til regionsmesterskab. 
 
Udsættes til næste møde 
 

 
10. Orientering af Disciplinkaptajn omkring Udtagelseskriterier 

Louise præsenterede udtagelseskriterierne. Der var en debat omkring 2/3 dels reglen, samt faldgrupperne ved at 
sætte et ”nøjagtigt” pointresultat som klubberne skal nå for at få lov at deltage til EM og VM. Komitéen mener det 
er vigtigere at kigge på udviklingspotentiale, træningsmængden i hallen, seriøsiteten i forhold til 
konkurrencedeltagelse og samt alder, frem for et point. Udtagelserne ligger ofte et halvt år før, og det kan være 
vært at leve op til en bestemt karakter så tidligt i forhold i sæsonen, og vi mener det vil bremse udviklingen. 
 
Derudover så anbefaler vi at det kommer i høring hos klubberne snarest, da det står til at træde i kraft til DM AGG 
2022 frem mod VM 2022 
 
Vi synes også, at man skal have for øje, at de konkurrencer vi ønsker at deltage i World Cups, EM og VM, ikke har 
et resultatkrav for at deltage til World Cups, EM og VM, så når GymDK vælger et resultatkrav for at sikre og 
understøtte bedre sportslig udvikling, så skal klubberne understøttes og hjælpes, så de kan komme op på det 
resultatkrav og komme ud og repræsentere Danmark.  
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11. Flytning af møde 21.08 til anden dato 
Tages via mail 
 

12. Beslutninger taget mellem møderne 
Ingen 
 

13. 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. 
 

14. Eventuelt 
 

15.  Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail (15.03.2022), frist for kommentering (20.03.2022), hvorefter referat lægges på 
hjemmesiden. 
 

 
URG møder sæson 2020-2021: 
 

Mødenr. Dag Tid Sted Referent Ordstyrer 

1 13.12.2021 20.30 – 22.00 Teams LKO HJE 

2 17.01.2022 20.30-22.00 Teams IKL BTH 

3 13.02.2022 10.00 – 16.00 
Fysisk Brøndby 
Strategi møde og indsatsområder i 
2022. 

CKR THB 

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 

N/A 18.06.2022 10.00-16.00 Sommerseminar/Aktivitetsmøde N/A N/A 

8 21.08.2022 10.00 – 16.00 Fysisk Fyn/Jylland 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 
11-

12.11.2022 
Heldagsmøde 

Repræsentantskabsweekend, 
Onboarding seminar. Skal 
prioriteres 

N/A N/A 

 


