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Mødedato: 26. november 2015  

Mødenavn: GFA møde d. 26 november 2015 

Sted:  

Deltagere: Lykke Moesgaard, Søren Nielsen og Lene Christiansen 

Afbud:  

Referat: Lene 

 

 

Dagsorden: 

Siden sidst, opsamling på Repræsentantskabsmødet og GFA årsmødet 

1. Årskalender 

2. Gymnasternes Dag 

3. Gym for Life 

4. Euro Gym – udvælgelsesprocedure FIG Galla 

5. Tivoli 

6. Tivoli Friheden Aarhus og Legoland 

7. Orientering fra bestyrelsen 

8. Næste møde 

9. Evt. 

 

Referat 

Ad 1.  

Vi havde en kort snak om både rep-mødet og GFA årsmødet.  

Positivt at så mange møder op til GFA mødet og med stor interesse for at bidrage til udvalget 

med gode ideer. 

Og så fik GFA et nyt medlem. Velkommen til Søren Nielsen fra Brande GU. 

 

Ad 2.  

Vi besluttede at vi på næste møde, d. 13 januar, vil opdatere vores årskalender og lægge den 

på hjemmesiden.  

 

Ad 3.  

Gymnasternes dag 

Der arbejdes ude i regionerne for at få gymnasternes dag stablet på benene og tilmeldingerne 

er godt i gang i de tre regioner. 
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Ad 4. 

Gym for Life – Brande 2016 

Vi laver et sideevent til selve Gym for Life-eventet, så holdene får mulighed for at komme til 

Brande dagen inden, med mulighed for at deltage i gymnastikworkshop, lave 

gymnastikopvisning og gå i svømmehallen, få forplejning og overnatning. 

Aftensmad lørdag og morgenmad, frokost bolle/frugt/vand. 

Søren laver et udkast til denne dag, med pris på hhv. mad og overnatning. 

Vi retter folderen til (fra sidste år) med de rigtige informationer og trykker 500 stk. til at dele 

ud til Gymnasternes Dag m.m. 

Bagsiden skal således være med følgende rettelser: 

Dato: 8. maj 2016 

Sted: Brandehallerne 

Tilmeldingsfrist: 4 april 

Spørgsmål: Lykke Moesgaard – tlf.nr. 

Disse flyers må også gerne mailes ud til medlemsforeninger. 

 

Ad 5. 

FIG Galla – udvælgelse af hold. 

Vi foreslår at interesserede hold bedes om at indsende video til lenegym@gmail.com med 

kort video klip af holdet. Herefter udvælges et hold. 

 

Ad 6. 

Tivoli København, GfA-delen kommer til at foregå som de tidligere år, hvor hold vælges ud fra 

en indsendt video. Dette materiale koordinerer Lene med kontoret. 

 

Ad 7. 

Legoland og Tivoli Friheden Aarhus. 

Søren retter henvendelse til Legoland om muligheden for at lave et Gymdanmark 

opvisningsevent i Legoland, i stil med Tivoli i København, og Lene kontakter Tivoli Friheden i 

Århus. Lykke prøver at tage fat i Egeskov eller Odense Zoo. Vi vil bede Janne om at sende 

Tivoli-konceptet til os, til inspiration i forhold til opstart i Legoland/Tivoli Friheden. 

 

Ad 8. 

Kort orientering fra bestyrelsen 

 

Ad 9. 

Næste GfA-møde bliver i Århus d. 13. januar kl. 18 

 

Ad 10. 

Evt. 

Intet 
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