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Mødedato: 19. september 2022 kl. 20.30 – 22.00  

Mødenavn: Møde 9 

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) 
Under punkt 5A: Helle Klüver (GPR reglementsgruppen) 

Afbud:             Ingen 

Referent: Josefine Hierath (jhi) 

Ordstyrer: Hanne Enevoldsen (hen),  
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden godkendt med to ekstra punkter: Vært under OVO webinar 2, GymDanmark betalte kurser  
 

2. Orientering fra formand  
a) Nyt fra bestyrelsen 

Ikke noget fra bestyrelsen  
b) Andet 

Modtaget mail fra Anette Jentzsch ang. årsmøde ønsker et tlf interview ang. hvad komiteen har lavet 
gennem året.  
 
 

3. Økonomi 
a) Status 2022 

Vi har ikke brugt for mange penge og er stadig lidt i overskud, dog svært at regne med da der stadig 
kommer udgifter 

b) Budget 2023 
Udkast til budget modtaget fra ANW med meget kort svar frist LKO vil kommentere på det og sende 
retur.  
 
 

4. Aktivitetskalender 
 Vedhæftet 
4A   DM for Grand Prix – mail modtaget 
Der er kommet en anmodning om at flytte pigerækken og tweens fra lørdag til søndag grundet konfirmation. Vi 
spørg foreningerne hvilken dag der passer og tager en beslutning ud fra flertallet. LKO sender ud med nyhedsbrev 

 
5.  

5A Forslag fra reglementsgruppen om ændring i teknisk serie 1 for Grand Prix – Junior/Senior reglement, 
ud fra nyt reglement i AGG. Se vedhæftet bilag 
Godkendt forslag fra reglementsgruppen. Dog ændres supplerende til kombination. Reglementet bliver rettet til og 
vil være gældende for denne sæson. Der kommer et nyhedsbrev ud til alle.  
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5b Håndbog fra RSG er revideret. - rekrut række 2 serier 

- Højde/afstands krav til udvekslinger og samarbejder er sat ned for mini og rekrut gruppe/duo/trio, således der kan 
gives  point for det de udfører samt at det bliver lettere. 
- Der er tilføjet mulighed for rekrut 2. Division individuel 
- Årgange er opdateret 
Godkendt. Håndbogen er blevet opdateret og vil efter mødet blive sendt til upload på hjemmesiden.  

 
 

Debatpunkter: 
6.   

6A.Hvilke efterskoler har Grand Prix  og hvordan kan RG komitee understørre dette? IKL 
Der skrives ud i miljøet om nogle med erfaring i junior/senior har lyst til at afholde kursus på de efterskoler som 
har efterspurgt dette. Dog har det tidligere været svært, at få skolerne til at tilmelde sig det udbudte efterskole 
kursus. 
 
6 B. Gymdanmark bestyrelse har lavet strategisk beslutning om deltagelse i konkurrence fra 12 år og senior 
rykkes til 18 år. 
Evaluering på dette. 
Hvad fik komiteen ud af at deltage i det indbudte foreningsmøde 30/8?  
I miljøet findes der en generel utilfredshed med den nye strategi fra GymDanmark. Denne ses ikke i 
overensstemmelse med den rytmiske disciplin og de muligheder der er for at udvikle og fastholde gymnaster.  
Komiteen har en generel opfattelse af, at bestyrelsen lyttede, men sagde det vi gerne ville høre. Problemet er at 
rammen er givet og operationaliseret for os. Derfor opfatter komiteen ikke at der plads til at komme med input. 
Flere i komiteen føler at beslutningerne er taget med på baggrund af andre discipliner hvor der er en tættere dialog. 
Komiteen ville ønske at den også havde mulighed for at deltage i den tætte dialog med GymDanmark, så 
beslutningerne bliver taget på oplyst grundlag fra alle GymDanmarks discipliner.  
2/3 dels reglen blev også vendt og til trods for det rytmiske miljøs modargumenter, er denne beslutning også taget 
uden nogen veldokumenterede argumenter.  
 

 
6 C Rep. Mødet i november 
Forslag om at komitéen går på talerstolen. Der var blandede holdninger omkring dette, da ikke alle mente at det 
ville have den ønskede effekt. Men det er konstateret at ingen udvalg som udgangspunktet er nu har besat alle deres 
komité pladser. 
 
 

 
Orienteringspunkter: 

 
7. Beslutninger taget mellem møderne 

Ingen 
 

8. 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. 
 

9. Eventuelt 
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       9A Vært på Webinar med Ovo 24/9  
       Camilla spørger ud i miljøet, da ingen i Komitéen har mulighed for at agere som vært. 
        
      9B  Tilmelding på kursus hvornår er man Gymdanmark og hvornår er man foreningsrepræsentant?  

Hvis man har en aktiv rolle i forhold til aktiviteten  fx underviser eller sidder i arbejdsgruppen kan man tilmelde sig 
som Gymdanmark. Hvis man sidder i RG komiteen kan man ifølge kontoret frit tilmelde sig til alle aktiviteter. 
.   
9C Tilbagemelding RG VM.  
SOJ havde en følelse af at den deltagende gymnast passede ind og derfor havde en god oplevelse. Bedre end ved 
EM og World cup fordi flere lande er repræsenteret til VM. FIG ønsker at der er mange deltagere med på alle 
niveauer.  
 
 

10.  Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail (22.09.2022), frist for kommentering (29.09.2022), 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 

8 14.08.2022 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 
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