
 

REFERAT AF URG MØDE 2 - ONSDAG D. 6. MAJ 2015 
Sted:  Mødelokale i Taastrup Idræts Haller, Parkvej 78, Taastrup. 

Kl. 17 – ca. kl. 21 

Til stede: HAJE, GLY, CKR, LKO, HEN, SDR 

Afbud: NVP, BTH. SDR til kl. 19, CKR til kl. 20. 

Referent: AHP 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og referent. 
Dagsorden: godkendt 
Mødeleder: HEN 
Referent: AHP 

2.  Diverse aktuelle sager 
- Takt & tone/Kommunikation i miljøet – HAJE: URG har haft en dialog om upassende 

ytringer i GPR/AGG miljøet på sociale medier, på baggrund af aktuel sag. URG appellerer 
generelt til, at alle parter (instruktører, gymnaster, forældre) bidrager til den gode tone og 
fostrer en mere positiv dialog i miljøet. 

- Diverse henvendelser – Henvendelse vedr. evt. overtrædelse reglement vedr. udskiftning 
af mere end 1 gymnast fra fri serie til redskabsserie. URG kan ikke behandle sagen, da den 
ikke har konkrete detaljer og da afsender ikke ønsker yderligere dialog. 

3.  Økonomi   
- GymDanmark 2014, status v/HAJE – 2014 overskud i hele GymDanmark kr. 26.000,-, 

Grand Prix Rytme har bidraget med et overskud på kr. 116.000,-  til GymDanmarks drift. 
Lettere overskud på landssamlinger og rekrutsamling, mindre overskud end forventet på 
GPR konkurrencer. Flere udgifter end forventet på administration. Flere udgifter end 
forventet på dommerkurser. 

- Budget 2015, status v/CKR – det ser indtil videre rigtig godt ud.  
- Budget 2016 (færdiggørelse / arbejdsgrupper) skal afleveres endeligt 08. maj 2015 
- Arbejdsproces fremover – alle arbejdsgrupper skal have ejerskab og give detaljeret input til 

budgettet. Vi skal samtidig sikre, at processen tager højde for videreudvikling. Der er bl.a. 
blevet talt om udvikling af Træner 2 uddannelse (ATK), RSG-redskabskursus med 
instruktører udefra 

4.  Opfølgning på sidste møde - dialogmøder/URG kommunikationsplan v/HAJE & LKO 
Dialogmøder er tænkt opstartet i august 2015, og skal være tiltænkt alle 4 afdelinger (GPR, RSG, 
AGG, Efterskole). Sjællandsmøde forventes at være d. 26. august i Valby hallen. Møder for Fyn 
og Jylland vil blive besluttet snarest 

5. Ressourcer i arbejdsgrupper – GPR Dommergruppe, Reglementsgruppe og 
Dommeruddannelse. Ressourcepersoner er trådt ud, er der behov for supplement? 
Dommergruppe: URG-Tovholder: AHP – ressourcepersoner fra Fyn, Sjælland og Jylland 
Reglement: URG-Tovholder: HHE – ressourcepersoner fra Fyn, Sjælland og Jylland 
Dommeruddannelse: URG-Tovholder: HHE – ressourcepersoner  
 

6.  Kort status GPR 
- Tilmeldingsfrist konkurrencer 2016 (var 1. december passende eller lå det for tidligt?) 



 
- DM: 1. december som tilmeldingsfrist bibeholdes for nuværende 
- Regionsmesterskaber JM, FM, SM: ny tilmeldingsfrist 15. januar  
- Tilmeldingsfristerne skal kommunikeres på www, GymNyt og desuden på facebook 
- Pokaler – opfølgning på DM og manglende pokaler 
- Det skal undersøges, om vi skal indføre indkøb af nye pokaler hvert år  
- Projekt ”reglement renovering” v/LKO & HEN 
- Er under udarbejdelse og vil blive fremlagt på GPR seminaret 20. juni 
- GPR seminar og AGG forum samme dag – på næste URG møde d. 31. maj 2015 træffes 

evt. beslutninger, der skal på GPR seminar 

7. Eventuelt 
1. GymUpdate udsendt fra GymDanmark 06-maj-2015: Ærgerligt, at RSG NM 2016 mangler i 

kalenderdelen 
2. General Assembly AGG Færøerne 05-jun-2015: AHP vil som repræsentant for URG/AGG 

Danmark have fuldmagt til at stemme til IFAGG præsidentvalg. URG er ikke interesseret for 
nuværende at opstille en dansk kandidat til menig medlem af IFAGG. AGG er stadig under 
udvikling i Danmark, og vi er ikke klar til at tage flere arbejdsopgaver 

3. Evaluering Efterskole DM – på agenda til næste møde 
4. Resultatformidling på prøve i RSG v/LKO – tekniske udfordringer, som søges løst 

  

 Næste møde: søndag d. 31. maj 2015 kl. 09.00 i Greve Idrætscenter 

 


