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Mødedato: 30. december 2022 kl. 10.00-12.00  

Mødenavn: RG møde 2 

Sted: Teams 

Deltagere: Beth Thygensen (BTH),  Helle Jensen (HJE), Inger Kluwer (IKL), Sofie Jørgensen 
(SOJ), Hanne Enevoldsen (HEN),  Louise T. Jørgensen(LTJ) 

Afbud:             Ingen  

1. Godkendelse af dagsorden 
Mail Fra Vejstrup Efterskole 
Divisionsinddeling ved SM og JM/FM 
 

2. Orientering fra GymDanmark 
a) Nyt fra bestyrelsen 
b) Andet 

 
3. Økonomi 

a) Status 2022 – Der diskuteres om vi evt. kan vi få adgang til delregneskab? IKL vil tage 
kontakt til kontoret 

b) Budget 2023 – Del budgetter? Agg udtagelse- Grand Prix 1. rd-RSG-udtagelse 
 

4. Stævnekalender for 2024 konkurrencer 
a) Der debatteres og der vil i fremtiden tilstræbes at holde fast i besluttede datoer bedst 

muligt og undgå for at rykke konkurrencer.  
Der skal fortsat forsøges at planlægge uden om internationale stævner bedst muligt 

 
Beslutningspunkter:  
 
5. Tariff opdatering for Grand Prix 

Fradrag for manglende gymnast skal trækkes fra den totale karakter til sidst. 
  
Beslutning: Komiteen er enige i dette 
 
SOJ undersøger tariff opsætning ift. hvilken dommer der hermed skal påføre fradrag i systemet 
 

6. Godkendelse af mødekalender i forretningsorden 
Gennemgang af oplæg af forretningsorden mhp mødekalender til 2022/2023 version. Oplæg 
vedlagt som bilag 1. 
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Indstilling: Gennemgang og beslutning af mødekalender jf. forretningsorden for 2022/2023. 
Beslutning om antal fysiske møder/virtuelle møder. Indhold i dokumentet ud over møderække 
behandles på møde 2. 
 
Beslutning: Der er afsat datoer til de næste to møder 

 
 
Debatpunkter:  
 
7. Mail fra Elisabeth Reumert. GYMDK (13.12.22) 

Arbejdsgruppe nye aktiviteter for efteråret 2023, hvor vi gerne vil have afviklet en form for 
”begynderkonkurrence-gymnastikdag-kom og dyst dag”. Ønsker deltagelse fra komiteen. 
LTJ uddyber yderligere hvad tankerne bag denne arbejdsgruppe er. Konceptet er ikke fastlagt, 
men vi er i opstartsfasen for denne dag og der er brug for input fra alle discipliner.  
HJE vil gå med i denne gruppe 
 

8. Mail fra Vejstrup Efterskole. Vil gerne stille op i senior fri til FM og til DM 2. runde med to 
serier.  
Mailen debatteres i komiteen 
Ikke godkendt i komitéen – IKL sender svar pr. mail 
 

9. Divisionsinddeling ved SM og JM/FM 
Der er ikke et problem ved JM/FM grundet antal deltagende hold er under grænsen 
SM: der er ingen rækker med flere end 10 hold. Der vil derfor umiddelbart ikke være 
divisionsinddeling grundet antal deltagende hold 

 
10. Beslutninger taget mellem møderne 

Forespørgsel fra Greve - arrangør for AGG-udtagelseskonkurrence – om at konkurrencen kun 
afvikles over 1 dag, grundet antallet at tilmeldte: 
Beslutning: det bakker RG-komiteen op om. 
 

11. LTJ vil gerne drøfte følgende punkter: 

-Forventningsafstemning - 1 år som kaptajn 
- Ansvar, arbejdsgrundlag og Arbejdsopgaver   
-Arbejdsgrupper og sektioner   
-Sharepoint  
-Struktureret samarbejde 

  
 

12.  Eventuelt  
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13. Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail (02.01.2023), frist for kommentering (08.01.2023), hvorefter 
referat lægges på hjemmesiden. 
 

14. Referent: SOJ 
 

15. Dagsorden til næste møde: SOJ 
 
RG møder sæson 2022-2023: 
 

Mødenr. Dag Tid Sted 

1 29.11.22 20.30 – 22.00 Teams 

2 30.12.22 10.00 – 12.00 Teams 

3 31.01.2023 20.30 - 22.00 Teams 

4 28.02.2023 20.30 - 22.00  

5 DD.MM.2021 
April   

6 DD.MM.2021 
Maj 

  

7 DD.MM.2021 
Juni   

8 DD.MM.2021 
August   

9 DD.MM.2021 
September 

  

10 DD.MM.2021 
Oktober   

N/A  Heldagsmøde Repræsentantskabsweekend, Onboarding 
seminar. Skal prioriteres 

 


