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Mødedato: 5. november 2015 

Mødenavn: Regionsmøde 2015-4 

Sted: Viborg 

Deltagere: Jane, Bent, Lene, Anja og Tenna 

Referat: Tenna 

 

Referat 

1. Referat fra sidste møde 

Ingen bemærkninger. 

2. Rep. mødet 

 Ny formand 

 GFA mange fremmødte. 

 Nye regioner får hjælp af GFA i det første års tid 

 Samarbejde med DGI - der er lagt op til et mødet med Kurt Søndergårdtil januar 2016 

 Der er i gangsat 2 projekter. Springsikker forening og Foreningsudvikling under fællesnavnet 

”Bevæg dig for livet” 

 Anja opfordrede til at GFA sender ”Gym for Life” i hard copy til alle foreninger. 

 Mere information, hvad er repræsentantskabsmødet? 

 

3. Seniortræf 2016 

 Tenna indsamler navn på div. Foreninger der har seniorhold. Alle fra GymMidtjylland skal 

bibringe med navne som bliver lagt ind i excel ark 

 29. oktober 2016 og bliver afholdt i Randers. Jane sørger for at booke hallen. 

 

3.A. Hvad vil vi lave i 2016 af arrangementer? 

 ”Gymnasternes Dag” 2016 i Holstebro 27. februar 

 ”Seniortræf” i Viborg 24. september  

 ”Inspirations Dag” i Viborg 5. november 

 ”GymMidtjylland Efterårs Camp” 

 

4. Gymnasternes dag 

 Invitation er klar som Tenna sender ud. Hvis ikke I melder tilbage så bliver den betragtet som 

godkendt. 

 Nye foreninger får en hard copy invitation 

 

5. Fordeling af overskud  

 Overskuddet fordeles således at Holstebro får 4.500,- kr. og 4.500,-kr. forbliver i Regionen. 
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Tøj 

 Tenna undersøger muligheder hos Carite 

 

6.  Næste møde 

11. februar 2016 i Viborg 

 

7. Tenna 

Facebook Region GymMidtjyland og GymNordjylland lukkes 

 

8. Eventuelt 

 Jane syntes der mangler kurser til senior i GymDanmark 

 Det er for dyrt at deltage til Golden Age – hvordan kan det gøres billigere? 

 Hvordan kan vi hjælpe Rikke? Rikke forsætter med at deltage til vores møder. Mulighed 

for at lave et regionsmøde i nord hvor Bent og Tenna deltager og informere om 

regionsarbejde og prøver at få etableret måske gymnasternes dag. 

 


