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Mødedato: 13. juni 2022 kl. 20.30 – 22.00  

Mødenavn: Møde 7 

Sted: Teams 

Deltagere: Beth Thygensen (bth), Camilla Kruse (ckr), Helle Jensen (hje), Inger Kluwer (ikl), Tine Bull (thb), 
Lotte Kok (lko), Hanne Enevoldsen (hen) 

Afbud:             SOJ og JHI 

Referent: THB 

Ordstyrer: LKO 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
 

2. Orientering fra formand  
a) Nyt fra bestyrelsen 

 
b) Andet 

Opfølgning på sommerseminar (11.06) 
Fastholdelse strategi – børn under 12 år må ikke konkurrere nationalt. Børn under 10 år må konkurrere 
lokalt (bilag fra LKO vedlægges) 
LKO samt resten af RG stiller sig kritisk overfor strategien. LKO + andre overvejer kraftigt at lade være 
med at stille op til efteråret. 
 
 

3. Økonomi 
a) Status 2022 

Intet nyt fra kontoret, trods rykker til kontoret. 
 

b) Budget 2023 
Husk at indsende jeres budgetter inden sommerferien til CKR = 01.08.22 
 

4. Aktivitetskalender 
Efterskole DM afholdes på Vejstrup, men dato er eksamensdag for 9. klasserne, så vi skal finde en anden dato. 
Efterskolerne har selv budt ind med 1.5, 15.-17.5. Vi har bedt dem om selv at blive enige om en dato. 
 
Vi sletter camps i efteråret indtil videre. AGG udtagelsen i januar er for alle. 
 
Klar-parat-start kursus skal kun være søndag. 
 
 

Beslutningspunkter: INGEN MODTAGET 
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5. XXXXXXXX 
 
 
Indstilling:  
Beslutning: 
 

Debatpunkter: 
 
 
6. Fordeling af slagets gang på Aktivitetsmødet 

5 eksterne deltagere. Det er ikke nok til at mødes i Odense. Vi undersøger om der er flere der vil deltage online. 
Inger skriver til kontoret om at åbne for tilmelding online.  
10.00 - 10.30 RSG  
10.30 – 11.30 RG, nyt fra komiteen  
12.00 – 13.00 GPR (Nyt fra dommergruppen THB/ Nyt fra reglementsgruppen Helle Klüwer / Hvad skal vi gøre 
med 1. runde? Kan vi gøre noget andet LKO) 
13.00 – 14.00 AGG 
 
(send hvad vi vil sige til LKO senest torsdag– Word/Powerpoint) 
 
 

 
Orienteringspunkter: 
 

7. Evaluering afholdt konkurrencer: 
 
Efterskole DM: 
1) Tæppe, skal vi have det? 
Ja, i konkurrencehal og det er ok at have Teamgym-gulv og gulv i prøvehal. Det giver en fin ramme. Komitéen 
henstiller til at man kan tage kontakt til foreninger med tæppe og få et par prøve træning ‘er inden årets 
konkurrencer. Næste år kommer også til at køre med tæppe i konkurrencehal. 
 
2) Frit redskab? 
Ja tak det vil vi fortsat gerne have, Komitéen kunne ønske at der er flere hold som stiller med en redskabsserie 
 
3) Prøvetid ved flere hold 
Hvis man kun er en instruktør og har flere hold med, blev der givet udtryk for at det ville være rart at have en 
samlet prøvetid. Det ville være knap så stressende. Andre gav udtryk for at det fungerer fint med prøvetid før 
konkurrencegulv, måske blot med lidt længere tid imellem. 
 
4) Skal Rytme ligge dagen før TeamGym? 
Flere skoler har sammenfald mellem de to discipliner og en skole ditto på instruktør niveau. Skal rytme placeres på 
en anden dag? Flertallet ønskede af hensyn til deres skoleår at de to fortsat ligger som torsdag-fredag, men 
komitéen er åben for forslag, så kom gerne med konkrete dato ønsker, hvis I ønsker en anden dato. Positivitet 
omkring at vi forsøger at ramme samme landsdel. 
 
5) Indledende runde, skal denne være før eller efter indmarch dvs en del af konkurrencen. 
De fleste synes at indledende skal være en del af konkurrencen, og derved blev det aftalt at alle stiller op i 
konkurrencedragt, også til indledende, så pigerne får maximalt ud af deres optræden. 
 
RSG DM: Skal vi have 2 dommerteams næste år? Skal alle på flere gange? Kan vi nøjes med en weekend? 
 
AGG DM: THB og BTH har fået positiv feedback fra de udenlandske dommere.  
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Der var desværre ikke så mange betalende tilskuer.  
 

 
 

8. Beslutninger taget mellem møderne 
Ingen 
 

9. 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. 
 

10. Eventuelt 
Hvad gør vi med de Ukrainer der stiller op til konkurrencer? Iflg. FIG regler kan man ikke deltage nationalt. Vi 
tager det op som beslutningspunkt efter sommerferien. RSG undersøger. 
 

11. Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail (26.06.2022), frist for kommentering (01.07.2022), 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 
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N/A 
11-

12.11.2022 
Heldagsmøde 

Repræsentantskabsweekend, 
Onboarding seminar. Skal 
prioriteres 

N/A N/A 

 


