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UTG møde 2. marts 2015 kl. 18.30-21.30 

Nyborg  Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

 

 

 

Dagsorden 

 

• Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

Vi starter med at byde Kenneth Pingel velkommen i UTG☺ 

Kenneth Pingel indtræder på den vakante plads, jfr. årsmødets beslutning, 

som fuldgyldigt medlem indtil førstkommende årsmøde, hvor genvalg kan 

finde sted. Han har herefter både tale og stemmeret i UTG. Velkommen 

Kenneth! 

• Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Godkendt 

• Referat af Bestyrelsesmøde i GymDanmark 28-02-2015 

Man leder nu efter en ny direktør. Hvilken type passer ind? Målet er en 

ansættelse inden 1. august.  

Projekter som pt. kører i GymDanmark: ”Vi bevæger”, ”Gym Family” (5 

koncepter), ”ATK/ Træner 1”. Der er dog ingen penge til sidstnævnte.  

Dette skal med til næste budgetforhandling. 

Der skal ny strategi for de frivillige. 750.000 til et nyt udviklingsprojekt i 

idrætsgymnastik. Team Danmark støtter kun OL discipliner.  
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Budgetforhandlinger skal i gang. Skal der være loft for hvor meget udvalgene 

bidrager med til GymDanmark? Vi mangler kun 2500 medlemmer før vi er 

Danmarks 2. største specialforbund☺ 

• Sektionerne rundt. Hver sektion fortæller kort om hvilke aktiviteter de har 

frem til efteråret. 

• Udviklingssektionen(Morten) 

Målrettet arbejde med vejledninger/ vejledningspas. Bliver dog nok 

først fra næste sæson. Der er sat penge af til hjælp til foreningerne. 

Målet er at det skal være et udviklingsværktøj. Der skal udarbejdes et 

forløb til foreningerne de kan arbejde med. Kvalitet frem for kvantitet. 

Timelønnen skal op på kursusniveau for dem der evt. skal undervise i 

det. Om det skal koste foreningerne noget, kommer på tegnebrættet 

senere. 

Et vejlederkorps omkring konkurrencedelen er også i støbeskeen.  

• Uddannelsessektionen(Stine og Kristoffer) 

Målet er 2 rytmespotkurser i Jylland og et på Sjælland. God succes med 

det sidste år. Multikurset skal også oprettes til efteråret. Holder stadig 

fast i at det oprettes hvert andet år.  

Påsken bliver brugt på at forberede datoer og evt. instruktører. 

• Elitesektionen(Max) 

Intet nyt siden sidst. 

• Dommer- og reglement sektionen (Kenneth) 

Dommerpåsætning for 2015 er færdig☺ 

Der er en del hjælpere der har meldt sig i forhold til at hjælpe med det 

nye reglement. Om der skal undtagelser, formuleringer/ korrekte 
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oversættelser osv. 31/3 er målet for gennemlæsning og første udkast 

inkl. Egne rettelser.   

Der kommer måske et par enkelte ændringer til begynderreglementet 

efter begynderkonkurrencen i Ringsted. Der bruges det nye 

begynderreglement for første gang.  

i. Internationale dommere til senior NM 2015 

Max Andersen 

Lars Illemann 

Kim Mortensen 

Stine Andersen 

ii. Dommere der vil kunne dømme i andre lande, til deres nationale 

konkurrencer. 

Hvis danske dommere skal dømme i udlandet skal det gå 

igennem UTG. Udvalget vil gerne stå inde for kvaliteten af det der 

bliver sendt afsted og repræsenterer Danmark. 

Til næste år kan vi stille med ca. 25 overdommere som kan 

dømme i internationalt reglement. 

iii. Udenlandske dommer i de danske konkurrencer 2015 

Vi får besøg af en østriger, en russer og en englænder til nogle af 

forårets konkurrencer. 

• Stævnesektionen(Kim) 

FL Reklame trykker reglementet☺ 

Der er trykt 100 plakater vedr. Winners Final. 

Der skal sælges unummererede pladser til Winners Final. Det 

giver færrest ledige sæder. 
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Der er lavet video omkring Winners Final som kommer til at køre 

til alle konkurrencer i løbet af foråret.  

Jimmi Bøjgaard har sagt ja til at være speaker☺  

Alle officielle dommerplaner skal komme på mail. Overnatninger 

kommer også på mail.  

Seedning skal evt. omformuleres/ præciseres på sommermødet 

til august. Der kan være tvivlsspørgsmål, og det skal vi undgå. 

Forskellige seedninger vil også påvirke dommerpåsætningerne.  

i. Opdatering af stævnekontrakt og drejebog 

Stævnekontrakt redigeres sammen med Randers 3/3 2015. 

ii. Stævner 2016 

Vi mangler en sjællandsk forening til senior kvalifikation i 2016. 

• Evt. 

Det blev vedtaget at økonomi fremadrettet bliver et fast punkt på 

dagsordenen.  

 

Referent Stine S. Andersen 

26.03.2015 

 


