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Mødedato: 24. oktober 2022 kl. 20.30 – 22.00  

Mødenavn: Møde 10 

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: Lotte Kok (lko) 

Ordstyrer: Inger Kluwer (ikl) 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Ekstra informationspunkt: info omkring koreografiskemaer fra Reglementsgruppen, sættes på som 
orienteringspunkt. 
– køres indledende og finale på samme dag, sættes på som beslutningspunkt 
AGG konkurrencerne – dommerbesætning, sættes på debatpunkt 
 

2. Orientering fra formand  
a) Nyt fra bestyrelsen 

Komité formandsvalg, Næstformand, GymDK har kontaktet LKO for at høre om en periode mere er en 
mulighed. 
 

b) Andet 
Årsberetning 2022, input er givet via et telefonmøde, bestyrelsen udvælger selv hvad der skal med i 
årsberetningerne. 
Russere stiller til WC AGG i Malysia, GymDKs ledelse er orienteret om dette. 
 

3. Økonomi 
a) Status 2022 

Intet nyt 
 

b) Budget 2023 
Budget godkendt uden ændringer i forhold til det udarbejdede med kontoret og udsendt til komitéen 
 

4. Aktivitetskalender 
Opdateret er udsendt 
 

 
Beslutningspunkter: 
 
5. GPR 2rd placering af konfirmationsramte rækker/IKL 

I udsendt nyhedsbrev er instruktørerne bedt om at melde ind, hvis de har konfirmationsramte hold i DM 
weekenden. Der skal tages en beslutning om hvilken dag de rækker skal afvikles på. IKL har indsamlet svar og 
kommer med en oversigt over holdenes indmelding. 
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Kun 4 foreninger i alt har meldt ind; 3 foreninger har meldt ind, at de er konfirmationsramt i pigerækken fra lørdag 
til søndag, 1 forening har meldt ind for senior fri. Vi undres at ingen indmeldinger er modtaget for søndag 7. maj. 
 
Indstilling:  
Rækker placeres på den dag, hvor mindst hold er ramt af konfirmationer. 
 
Beslutning: 
Der afholdes en hurtig tilkendegivelse om hvilken konsekvens det vil have at bytte rundt på rækkerne dvs de små 
lørdag og de ældste søndag, da det af tidsmæssige hensyn ikke er muligt kun at flytte de to rækker med 
konfirmationer (pigerække og senior fri). CKR skriver til kontoret for at få det sendt ud. Deadline for svar skal 
være 01.11.22. 
 
 

6. AGG konkurrencerne afvikling i 2023 
Der skal tages en beslutning omkring struktur på AGG konkurrencerne. Skal indledende og finaler afvikles på 
samme dag eller over 2 dage. 
 
Indstilling:  
Beslutning omkring struktur 
 
Beslutning: 
AGG Udtagelsen: 8-10, 10-12 kører kun en gang, og fordeles over begge dage. 12-14. junior og women kører 
indledende den første dag og finaler den anden dag. Evalueres efter konkurrencen i forhold til beslutning for DM. 
AGG DM: besluttes efter evaluering af Udtagelseskonkurrencen. 

 
 

Debatpunkter: 
 
7. Dommerliste på GymDanmarks hjemmeside & besøg af dommer i foreningerne/IKL 

Dommerne ønsker at få en liste med deres kontaktdetaljer på hjemmesiden, hvor foreningerne kan se hvem de kan 
kontakte for at få dommersupport. Der ønskes også en vejledning omkring en mere standardiseret betaling for 
dommersupport? 
Dommerne skal spørges først før de kommer på listen, og samtidig noteres hvad de dømmer og derfor kan vejlede 
i. THB giver opgaven videre til dommergruppen. 
Betaling kan alignes med AGG dommerne, der modtager 200,-/ timen. Vejldning i omkostningsgodtgørelse skal 
gælde alle 3 discipliner. 
 

8. AGG konkurrencerne – dommerbesætning 
Dommerne til AGG konkurrencerne er klar, 6 stykker er fundet. Da THB og LKO stopper efter 
repræsentantsskabsmødet skal den efterfølgende opgave overdrages til de resterende komité medlemmer: bookning 
af flybilletter & hotel, indhente dommerbilag og sende dem til kontoret. 
 
 
Orienteringspunkter: 
 
Info omkring koreografiskemaer/HEN fra Reglementsgruppen 
Reglementsgruppen kommer med et nyt oplæg til koreografi skemaerne, der sendes til dommergruppen for accept. 
Efterfølgende sendes dette til komitéen til orientering. 

9. Evaluering af GymDanmark kursus med Ria/CKR 
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Der var overraskende få deltagere på dette kursus, hvor bliver resten af?. Kurset var det det bedste træner kursus i 
umindelige tider iht komitéens deltager. Modellen for kurset var super godt, hvor trænerne blev udfordret og fik 
gruppe feed-back efterfølgende.  
 

10. Evaluering Webinar OVO/CKR 
Kvaliteten har været lidt blandet, både teknisk og interaktion. Niveauet for webinar 8-10 år var for højt, så fokus 
skal nok være mere på deres hold af lavere niveau. CKR vil tage en dialog på næste kursus for at få dialog omkring 
hvad de gør med de mindre gode hold. Dialogen på webinarer har generelt været lidt mere ensidig end vi havde 
håbet på.  
 

11. Beslutninger taget mellem møderne 
Ingen 
 

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 
- AGG samling for udtagne hold til VM, har nogen hørt mere? CKR tager kontakt til disciplinkaptajn. 
- Dommertaske og dommerkuffert hos THB overdrages til LKO. 
- Official træningspakke til AGG VM deltagere, RSG har spurgt og fået det for delvis egen betaling. CKR spørger 
disciplinkaptajnen om AGG holdene kan få samme ordning. 
 

14.  Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail (24.10.2022), frist for kommentering (07.11.2022), hvorefter referat lægges på 
hjemmesiden. 
 

 
URG møder sæson 2021-2022: 
 

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 
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8 21.08.2022 10.00 – 16.00 Fysisk Dalumhallen, Fyn HEN LKO 

9 19.09.2022 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 

 


