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Mødedato: 28. februar 2023 kl. 20.30-22.00  

Mødenavn: RG møde 4 

Sted: Teams 

Deltagere: Beth Thygesen (BTH), Helle Jensen (HJE), Inger Kluwer (IKL), Sofie Jørgensen (SOJ), 
Hanne Enevoldsen (HEN) 

Afbud:             Ingen 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Orientering  
a) Nyt fra bestyrelsen fra GymDanmark evaluering Share Point møde -hhe 6.3. hjælp 

                      godkendt referat i bunden af dokument er ok- ingen godkendelses knap. 
b) AGG -DM over 2 dage fastlægger struktur for rækker, Josefine og louise taget teten. Kan vi 

godkende deres forslag- beslutning:  godkender forslaget. 
c) Grand prix- 2 senior fri hold tilmeldt for sent til Sm og DM 2. rd- kontorets fejl, så de får lov 

at deltage. video kamera bruges til RSG Regions mesterskaber. 
d) RSG , JM/FM  2023 flyttes til Hjerting   

 
3. Økonomi 

a) Status 2022 – godkendelse af Regning for Tariff benyttelse i 2022 – pr gang 1.200,00SEK + 
moms i alt 11 gange. Kun lån af tablets kr 100,00  

b) Budget 2023 – andet beregnersystem end Tariff, mulighed bliver undersøgt. 
 
4. Stævnekalender 
IFAGG-datoer: vi holder øje med hvornår datoer offentliggøres – ligger på Sharepoint 
 
Beslutningspunkter:  
 
5. Brug af makeup i RSG i børnerækker.  

Der er ikke regler for brug af make-up for de yngste gymnaster, men blot en regel i internationalt 
reglement om at det skal være simpelt og ikke være teatermakeup. Der er begyndende tendens til 
at børn helt ned til mikroalderen har makeup på (mascara, øjenskygge, læbestift, m.m.). I Grand 
Prix er der regler for dette. 
Der skal påbegyndes arbejde omkring børnereglement og her kunne evt. tilføjes regel omkring 
dette.  
 
Skal vi i komiteen sammenkøre regler for brug af makeup i børnerækker på tværs af disciplinerne 
(GRP, RSG og evt. også AGG) fra 2024 

 
Beslutning: under 12 år ingen makeup, 12-14 år mascara og neglelak fra sæson 2024. 
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Beslutning taget mellem møderne: 
  
         Mail modtaget fra Espergærde Gymnastik, Grand Prix, om flytning af række til region og Dm ,Har                    
         deltaget ved DM 1. rd  i anden række.                      
          Beslutning: ansøgning er afvist, da holdet har deltaget i en konkurrence. 
 
Debatpunkter:  
6. I Grand Prix er indskrevet følgende: ”På konkurrencedagen må der ikke være tilmeldte gymnaster 

tilstede, når et hold stiller op med for få gymnaster, dog undtaget hvis disse ikke er istand til at udføre 
gymnastik”.  
Dette var tilfældet under AGG udtagelseskonkurrencen, hvor et hold stillede med 5 gymnaster og 
fik fradrag på 0,5 for manglende gymnast, men der stod en reserve med dragt, hår og make-up på 
sidelinjen. Gymnasten var ny, men ikke skadet og derfor i stand til at udføre gymnastik.  
 

       Hvordan er det med AGG reglement i dette tilfælde, SOJ beder Louise undersøge dette. 
 
7. Nogle bilag som ligger på GymDanmarks hjemmeside er gamle og trænger til opdatering. Der er 

muligvis overleveret nye fra udgåede komitemedlemmer og der er behov for koordinering af hvad 
som skal opdateres.  
Komiteen orienterer sig inden næste møde 

 
Eventuelt  

 
Ved næste møde kigges der på strategien 2025, hvad vi har kapacitet til at arbejde med i 2023 
 

8. Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse i Share Point (01.03.2023), frist for kommentering (7.3.2023), hvorefter 
referat lægges på hjemmesiden. 
 

9. Referent: IKL 
 

10. Dagsorden til næste møde: IKL 
 
RG møder sæson 2022-2023: 
 

Møde-nr. Dag Tid Sted 

1 29.11.22 20.30 – 22.00 Teams 

2 30.12.22 10.00 – 12.00 Teams 
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3 31.01.2023 20.30 - 22.00 Teams 

Ekstra 14.02.2023 21.00-22.00 Teams (SharePoint-kick-off-møde) 

4 28.02.2023 20.30 - 22.00 Teams 

5 22.04.2023 10.00-15.00 Lystrup, Århus 

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 

 
SOJ: enkelt rettelse punkt 2-e. Resten godkendt 
HJe: også her punkt 2-e rettes. Ellers godkendt 
 


