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DAGSORDEN
DEN 29. OKTOBER 2016
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I henhold til GymDanmarks vedtægter § 11 indkaldes hermed til

DANMARKS GYMNASTIK FORBUND
Ordinære repræsentantskabsmøde

Lørdag den 29. oktober 2016, kl. 10.00
Idrættens Hus, 2605 Brøndby

med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent 

2) Valg af stemmetællere

3)	 Forbundsformanden	aflægger	beretning

4)	 Ordensudvalget	aflægger	beretning

5) Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

6) Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning samt budgetforslag for det kommende  
 år til godkendelse, herunder: 
 a. Fastsættelse af medlemskontingent
 b. Fastsættelse af aktivitetskontingent
 c. Fastsættelse af satser for personlig national konkurrencelicens samt administrations 
  gebyr for for sen indløsning, jf. § 5, stk. 6
 d. Kontingentsatser for øvrige typer af medlemskab, nævnt i § 5, stk. 2

 Kontingentsatser for øvrige typer af medlemskab, nævnt i § 5, skal efter indstilling fra  
 bestyrelsen godkendes af repræsentantskabet

7) Behandling af indkomne forslag.
 a. Indførsel af begynderlicens
 b. Ændring af kontingentperiode
 c. Ændring af vedtægter politiske
 d. Ændring af vedtægter redaktionelle
 e. Ændring af vedtægter rækkefølge

8) Valg af bestyrelse (jf. § 13)
 a. Forbundsformand (vælges for 2 år i lige år). 
  • Flemming Knudsen er ikke villig til genvalg
  • Anders Jacobsen opstiller til valg
  • Erik Juhl Mogensen opstiller til valg

 b. Næstformand (vælges for 2 år i ulige år)
 
 c. Formand for Eliteudvalget (vælges for 2 år i ulige år)
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 d. Formand for UIG (vælges for 2 år i lige år). 
  • Torben Brix er ikke villig til genvalg
  • Morten Rasmussen opstiller til valg

 e. Formand for URG (vælges for 2 år i lige år). 
  • Hanne B. Jensen er villig til genvalg
  • Lotte Kok opstiller til valg

 f. Formand for GfA (vælges for 2 år i lige år). 
  • Lene Christiansen er villig til genvalg

 g. Formand for SportsAcro (vælges for 2 år i lige år). 
  • Lars Rasmussen er villig til genvalg

 h. Formand for UTG (vælges for 2 år i ulige år)

 i. Formand for UTT (vælges for 2 år i ulige år)

 j. Formand for Rope Skipping (vælges for 2 år i ulige år)

 k. Valg af suppleant til formand/næstformand (vælges for 2 år i ulige år)

 Valghandlingens pkt. l og m foretages umiddelbart efter valg under dagsordenens pkt.    
 9, idet udelukkende kandidater valgt under pkt. 9, kan opnå valg.

 l. Regionsrepræsentant (vælges for 2 år i lige år blandt regionsformænd i region 4 til 6).
  • Bent Busk er villig til genvalg

 m. Regionsrepræsentant (vælges for 2 år i ulige år blandt regionsformænd i region 1 til 3). 
  • Vakant

9) Valg af regionsformænd
 a. Region 1 GymHovedstaden (vælges 2 år i ulige år). VAKANT

 b. Region 2 GymSjælland (vælges 2 år i lige år). VAKANT

 c. Region 3 GymFyn (vælges 2 år i ulige år). 

 d. Region 4 GymSydjylland (vælges 2 år i lige år). VAKANT

 e. Region 5 GymMidtjylland (vælges 2 år i ulige år). 

 f. Region 6 GymNordjylland (vælges 2 år i lige år). VAKANT

10) Valg af Ordensudvalget (jf. § 20).
 a. På valg er:
  
  Hans Christian Bjerg  Vælges for 2 år. Villig til genvalg
  Erhardt Franzen  Vælges for 2 år. Villig til genvalg 
  
  Jens Stensgaard   På valg i ulige år 
  Peter Lund   På valg i ulige år
  Kristine Wagner   På valg i ulige år

 b. Valg af 2 suppleanter til Ordensudvalget:
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  Benjamin Juul Johansen  Vælges hvert år. Villig til genvalg
  Suppleant   Vakant

11) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
 Repræsentantskabet besluttede i 2004, at GymDanmark skulle gå over til den fælles 
 revisionsordning under Danmarks Idrætsforbund.

12) Eventuelt
 
Repræsentantskabets sammensætning fremgår af vedtægternes § 10, således også hvorledes for-
eningernes stemmetal fastsættes.

I henhold til GymDanmarks vedtægter, kan stemmeafgivning kun udøves personligt. Dog kan foreninger, 
der ikke er fuldt repræsenterede, stemme ved fuldmagt for egne manglende repræsentanter. 

Stemmesedler udleveres kun efter forevisning af fuldmagt eller skriftlig begæring fra foreningens for-
mand.
Det bemærkes, at det udelukkende er medlemmer af GymDanmark medlemsforeninger, som er stem-
meberettigede og valgbare i forbindelse med Forbundets enheder.

Registrering og udlevering af stemmesedler finder sted ved indgangen, fra kl. 9.30 - 10.00 på dagen for 
repræsentantskabsmødet. 

Såfremt deltagere forlader mødet inden det er afsluttet, skal ubrugte stemmesedler afleveres ved ud-
gangen.


