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Mødedato: Bestyrelsesmøde 7/2022 – November 

Tid:  Fredag den 10. juni kl. 17.00 – 18.00  

Sted:  Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S 

 

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Jens Hornemann (JEH), Heidi Schmidt (HSC), Erik Juhl Mogensen 

(EJM), Katrine Damgaard (KDA), Mette Schmidt Rasmussen (MSR), Ditte Okholm-Naut 

(DON)  

Trine Frederiksen (TFR) deltog via Teams. 

Gæst: Christian Kierkegaard, Forbundskonsulent DIF 

Referat: Anne Nørkjær Werner (ANW)  

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

                    Dagsorden blev godkendt  

                    Præsentation af Kristian Kierkegaard, DIF forbundskonsulent for GymDanmarks fra foråret 2022.  

 

2. Opsamling på strategiske temaer 2022 

02.a Oversigt (Orientering) 
 

Orientering jf. bilag. Bestyrelsen ønsker at den mødes to gang årligt med formænd for 

GymDanmarks disciplin komitéer. Møderne kan være online, men ønskes gennemført fysisk i 

efteråret 2022. Bestyrelsen ønsker at der sættes mere tid af end på mødet i maj 2022. 

 

02.b Fitness - Opsamling (Orientering) 
 

Orientering jf. bilag. i GymDanmarks vedtægter §2 stk. 2 står der:  
 

”GymDanmarks medlemmer skal gennem trænings-, opvisnings- og konkurrencegymnastik søge 

at opfylde ethvert behov for at dyrke gymnastik og derved kunne bidrage til den enkelte deltagers 

fysiske, psykiske og sociale trivsel.” 
 

Bestyrelsen ønsker at fremsætte forslag om vedtægtsændring på Årsmøde 2022 om en ændring 

af denne paragraf så fitness inkorporeres. 

 

02.c Etisk kodeks og konkurrenceramme (Orientering) 
 

Orientering jf. bilag. Opsummering af proces, etisk kodeks og den endelige rammesætning. 
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02.d Medlemsformer - Færøske og Grønlandske klubber (Drøftes og beslutning) 
 

Bestyrelsen drøftede og besluttede, at der skal arbejdes hen imod en løsning, hvor de Færøske og 

eventuelt Grønlandske gymnaster, ligestilles i med øvrige gymnaster i alle konkurrencer under 

GymDanmark. Første skridt er at der udarbejdes en proces der præsenteres for bestyrelsen.  

Medlemmer fra Færøerne og Grønland kommer ikke til at udløse støttekroner til GymDanmark i 

forhold til CFR-fordeling. 

 

3. Ramme for streaming (Drøftelse og Beslutning) 

03.a Livestreaming – Rammesætning  

03.b Livestreaming - Kategorier matrix 
 

Bestyrelsen drøftede og godkendte indstillingen vedr. livestreaming af GymDanmarks aktiviteter. 

Der er opmærksomhed på at dette emne har stor interesse i organisationen. 

 

4. Årets Forening 2022 (Drøftelse og Beslutning) 

04.a Årets Forening 2022 - Kriterier  

04.b Årets Forening 2022 – Skema 
 

Kriterierne for udvælgelse af Årets Forening er ændret så det stemmer overens med 

GymDanmarks strategiske fokus. Indstillingen om kriterier er godkendt med den ændring at det 

sidste kriterie ændres fra: ” … at gøre en positiv forskel for gymnastik og fitness i Danmark” til ”… 

at gøre en positiv forskel for gymnastik og/eller fitness i Danmark  

 

 

5. Økonomiske og Administrative retningslinjer  

   05.a Ø&A – godtgørelse af færgebilletter (Beslutning) 
 

Indstilling er godkendt dog med ændring af formulering til dette: 

GymDanmark refunderer standardfærgebilletter op til 550 kroner. Godkendelse af højere  

færgebilletpris kan ske, hvis dette er aftalt (skriftligt) med GymDanmarks administration forud for 

rejsen. 

 

 

6. Mundtlig orientering 

 a. DM-Ugen 
 

GymDanmark har fire discipliner med til DM-Ugen i Ålborg. Det er en udfordring for 

GymDanmarks udøvere at dette er placeret i samme weekend som studenterkørsler og andre 

skoleafslutninger. 

 

Dette er ikke så udtalt i andre forbund, hvor udøvere der deltager i DM, typisk er ældre eller 

etableret i et mere professionelt setup. DIF har indgået aftale med Ålborg om at afholde DM-

ugen i byen igen i 2023 på samme tidspunkt, og GymDanmark evaluerer umiddelbart efter DM-

ugen i år, om det giver mening at deltage igen i 2023. 
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 b. Lørdagens program 
 

Gennemgang af program for lørdagens sommerseminar 

 

c. Ansættelser 
 

Der er pt. opslået 3 stillinger: ”SoMe-manager og VJ”, ”kaptajn for opvisningsgymnastik” 

samt et barselsvikariat ”BDFL uddannelseskonsulent”. 

 

 d. Øvrigt 

Skøjtehalsgrunden: 

MSR orienterede om at Julie Beier, Formand Krumspring, er blevet udpeget som foreningsrepræsentant 

i arbejdet med Skøjtehalsgrunden. Der har været afholdt møde og der er nu udpeget en arkitekt til 

projektet. MSR og Julie Beier planlægger rundtur til faciliteter for den valgte arkitekt mhp. at fremvise 

muligheder/inspiration.    

  

DIF udviklingsudvalg: 

MSR orienterede om at der har været indkaldt til møde i DIFs udviklingsudvalg, men at det blev aflyst 

pga. mange afbud.  

 

7. Evt. 

 

Bestyrelsesmøde i september: 

Der skal findes nyt tidspunkt for bestyrelsesmødet i september 2022, da der er blevet lagt et DIF-møde 

samtidigt med det planlagte møde. Der bliver sendt en doodle ud med forslag til nyt mødetidspunkt. 

 

 


