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Mødedato: 23. oktober 2015 

Mødenavn: Forbundsbestyrelsesmøde nr. 7/2015 

Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

Tidspunkt: Kl. 17:00-19:00 

Deltagere: Flemming Knudsen (FKN), Jytte Storm (JST), Marianne Knudsgaard (MAK), Torben Brix 

(TBR), Lars Rasmussen (LRA), Frank Veje Jacobsen (FVJ), Anders Jacobsen (AJA), Ulla 

Christensen (UCH), Bent Busk (BBU), Hanne Jensen (HJE), Lene Christiansen (LCH), Ditte 

Okholm-Naut (DON) 

Referat: Hanne Hede (HHE)  

 

FKN indledte mødet med at takke JST for hendes store arbejde og passionerede engagement i 

GymDanmark. 

 

Sager til beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

2. Opfølgning på referat FBST 6/2014 – 2015 

Vedr. pkt. 5.3. Bestyrelsen har valgt ikke at fremlægge ændringer til licensstrukturen, men 

ønsker at nedsætte arbejdsgruppen herom med det formål at fremlægge evt. ændret struktur 

på repræsentantskabsmødet 2016. 

3. Økonomi  

1. Status på 2015 

Pt. forventes et underskud på ca. 400 t.kr. Årets resultat afhænger i høj grad af VM & 

WAGC i Odense. Pt er følgende redskaber fortsat til salg: 1 trampolin, 2 tumblingbaner 

samt 2 dobbelt mini trampoliner. 

2. Økonomiske og Administrative retningslinjer 

Strukturen omkring eliten og elitefordelingsnøglen samt samspillet mellem de i 

eliteudvalget optagne discipliner og tilhørende aktivitetsudvalg skal i det kommende 

bestyrelsesår drøftes, hvorefter retningslinjer herfor kan besluttes. 

 

4. Repræsentantskabsmøde 

1. Hædersbevisninger 

Årets forening: Randers Gymnastiske Forening 

Årets trampolinpris: VGF 89  

Idrætsgymnastikprisen er overrakt til Marianne Hulgaard ved Hold DM 

2. Gennemgang 
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Mødet blev gennemgået i forhold til opgavefordeling. 

5. GFA – Regioner 

På baggrund af mødet afholdt 26 august 2015 og efterfølgende drøftelser er der udarbejdet 

notat om fremtidig struktur for GFA og regionerne. 

Tilbagemeldingen fra mødet var primært, at de regionale kræfter ønsker at bruge kræfterne 

lokalt, og kigge på national plan i form af deltagelse i GFA udvalget. 

Bestyrelsen godkendte den videre proces.  

 

6. Events  

1. Status 

FKN orienterede om henvendelse fra UEG omkring afholdelse af VM i IG i 2017, som 

UEG fasholder afholdes i Rumænien. 

FKN afgav status om VM, og det store arbejde, som løber af staben om lidt over en 

måned. 

2. Justering og prioritering af eventplan. 

Der ønskes World Cup i æsterisk i 2017 med efterfølgende VM i 2018.  

Bestyrelsen ønsker at bakke óp omkring afholdelse af world cup i æstetisk og arbejdet 

på mere konkret niveau påbegyndes af HAJ, DON & FKN. 

 

Sager til orientering 

 

7. Gennemgang af terminsliste 

 

8. Formandens orientering om aktuelle emner 

FKN orienterede om: 

1. Visionsmøde 

Der har været afholdt visionsworkshop den 20. oktober. Der skal hen over efteråret 

udarbejdes projektbeskrivelser, hvorefter de alle respektive partnere skal vedtage disse.  

2. DIF budgetmøde  

FKN afgav status. I finanslovsforslaget for 2016 gives der kompensationen for faldende 

lottoindtægter. Der arbejdes kraftigt fra bl.a. DIF omkring at fordelingen af tipsmidlerne. 

På mødet blev der også afgivet status på nationale elitecenter i forhold geografisk 

placering, hvilke idrætter og på hvilket finansieringsgrundlag samt centrets rentabilitet. 

3. TeamDanmark. TD er i gang med at udarbejde ny støttestruktur, olympisk verdenselite, 

verdenselite, td-forbund (samarbejde med DIF, TD og specialforbund) 

 

9. Orientering fra direktøren  

1. Sport/Elitestatus 

Der er foretaget udtagning af tumblere til VM & WAGC. IG er pt. til VM i Glasgow, desværre 

er 2 gymnaster skadet. 

2. Udviklingsprojekter status 

Der blev henvist til udsendt bilag. 

3. Fælles DM: Arbejdsgruppen består af; JST, DON, JJE & TBX. 
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10. Arbejdsgruppe dommere (HAJ/UCH) 

HAJ & UCH havde inden mødet fremsendt resultat af rundspørge hos alle udvalg.  

Nationalt 

I alt har vi ca. 430 dommere og der vil være behov for flere i fremtiden. Der bruges dommere til 

alt mellem 1 og 25 pr. år forskellige pr. disciplin. I Acro og i trampolin klubtræf skal klubberne 

stille med dommere.  

Internationalt 

Her har vi 46 dommere, typisk er det aktivitetsudvalget som udpeger disse personer. Der er 

svingende krav til dommeraktivitet for at opretholde den internationale dommerlicens. 

Der er ca. 40-45 konkurrencer på årsplan med danske dommere. 

 

HAJ & UCH arbejdere videre.  

 

11. Øvrige aktiviteter hos medlemmerne i bestyrelsen 

HAJ orienterede om henvendelse fra Magasinet Gymnast. HAJ og DON koordinerer. 

BBU har inviteret DGI Midtjylland til samarbejdsmøde. 

LRA Acro er godt i gang med at få implementeret det internationale reglement. Der er kursus 

med engelsk underviser. 

UCH. Der var været afholdt 4-5 workshops. Udfordringen har været mangel på instruktører.  

MAK. Der står VM på programmet. Der arbejdes med struktur for mini-elite, og tumbling adhoc 

gruppen 

AJA. EU har valgt at tage de 150.000 fra de bundne og fællesmidler i 2016. I praktisk betyder det 

at en række ting bliver sat på pause.  

HAJ. AJA har deltaget i en møder omkring fremtidig organisering af URG herunder elite. 

FVJ. Henover efteråret implementeres det internationale reglement. Der deltages i EM på Island 

om 3 uger. 

TBR. Marianne Hulgaard stopper på dette årsmøde. Der arbejdes på evt. ændret 

konkurrencestruktur. 

 

 

 

12. Eventuelt 

Desværre har Bettina Krumbæk trukket sig fra bestyrelses- og regionsarbejdet. BKR blev takket 

in absentia. 

 

Næste møde afholdes lørdag den 24. oktober umiddelbart efter GFAs årsmødet. 


