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Mødedato: Bestyrelsesmøde 5/2022 – November 

Tid: Torsdag den 24. marts kl. 19.30 – 21.30   

Sted: Virtuelt - Teams  

 

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Jens Hornemann (JEH), Mette Schmidt Rasmussen (MSR), Heidi 

Schmidt (HSC), Erik Juhl Mogensen (EJM), Katrine Damgaard, Trine Frederiksen, Ditte 

Okholm-Naut (DON) 

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

 

  

1. Godkendelse af dagsorden 

 

Beslutningspunkter 

2. Årsregnskab 2021 

Årets resultat udviser et underskud på 1,3 mio, mod et budgetteret underskud på 1,8 mio. Det 

er særligt den ekstraordinære Corona-støtte fra DIF på 1,5 mio, der betyder, at vi kommer ud 

med et bedre resultat end ventet. Bestyrelsen godkendte GymDanmarks Årsrapport 2021 og 

underskriver elektronisk. 

 

3. Idrætsgymnastik aktiviteter 

Bestyrelsen ønsker, at der udvikles et aktivitetstilbud der kan udbydes og appellere til 

målgrupper vi ikke ser i dag. Aktiviteten skal ikke erstatte de gode aktiviteter der allerede 

udbydes af komitéen. Komiteen orienteres samt inddrages i arbejdet i det omfang de har lyst 

og kræfter. Arbejdet påbegyndes når disciplinkaptajn for Idrætsgymnastik er tilbage fra barsel. 

 

4.  Valg til European Gymnastics (EG) 

Bestyrelsen besluttede at genopstille Erik Juhl Mogensen til den nuværende position som 

medlem af Executiv Komiteen i EG og Max Andersen til komitéen for TeamGym i EG.  

 

5. Bestyrelsens kontaktpunkter til drift-organisationen 

Bestyrelsen besluttede følgende møder med: 

 

Komitéformænd:  

- Fysisk møde den 7. maj (ifm. DIFs Årsmøde) med mødestart kl. 16:30 og middag 

- Teams møde den 7. oktober (ifm. DIF-Budgetmøde) 

 

Komitéer: 

- Fysisk møde den 11. juni ifm. Sommerseminaret og sommerfest for alle  

- Fysisk møde den 12. november efter Årsmødet.  
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Strategidrøftelser 

6. Fitness i GymDanmark 

Bestyrelsen drøftede Fitness i GymDanmark 

 

Orienteringspunkter 

Bestyrelsen blev orienteret skriftligt om følgende punkter:  

7. CFR  

Fra 2019 til 2021 har GymDanmark mistet i alt 25.078 medlemmer i foreningerne, svarende til 

en nedgang på 12 %. Vi har ikke mistet medlemsforeninger. 

 

8. DIF  

Pt. er DIF optaget af tre større ting, som GymDanmark deltager aktivt i, herunder 

digitaliseringsstrategi, modernisering af medlemsbegrebet og revidering af konkurrence-

struktur. 

 

9. Administrationen, herunder personaleseminar og ansættelser. 

 

10. GymDanmark har indstillet Malthe Hvid til Young Leaders Forum 2022 

 

11. DIF har indstillet AJA som medlem af Børnerådet 

 

12. FIG-arbejdsgruppe 

AJA har takket ja til at del deltage i en arbejdsgruppe i FIG med teamet: Statutes & Election System 

Reform Working Group 

 

13. Evt. 

 


