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Mødedato: 7. januar 2017  

Mødenavn: Elitesektions møde 3 

Sted: Espergærde Gymnasium 

Deltagere: Louise Skytte Andersen, Karoline Lender, Anna Hillestrøm, Hanne Jensen 

Ordstyrer: 

Referent: Hanne J 

 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer og referent 

 

2. Nyt fra URG v/Anna 

URG har omdøbt AGG elitesektionen til AGG sektionen, som dækker både bredde og elite.  

AGG sektionens arbejdsår er desuden ændret – arbejdsåret starter og slutter ikke længere i maj 

måned, men fra rep-mødet (oktober/primo november). Dette blev kort debatteret – AGG sektionens 

holdning til dette er, at det ikke er hensigtsmæssigt i forhold til årshjulet. 

Info om Elitemøde afholdt i Odense, for medlemmerne af Vækstforum, vedrørende ny elitestrategi i 

GymDanmark. 

 

3. IFAGG licens 

Der efterlyses en proces. Vi kigger på en fremtidig proces i løbet af det kommende år. For 2017 

holder vi fast i nuværende (at alle skal melde ind til Espen). 

 

4. Budget for danske dommere (mail fra Julie Søndergaard) 

Budget fremsendt af Julie godkendes. Det forudsætter, at det antal konkurrencer, de kommer til at 

dømme i Tartu vil have indflydelse på fordeling af konkurrencer i foråret 2017 (alle danske AGG 

dommere skal have mulighed for at dømme samme antal A-konkurrencer). Hanne besvarer. 

 

5. Kommissorium 

AGG sektionen gennemgår kommisoriet i løbet af foråret og kommer med et oplæg til justeringer til 

møde med URG i maj.  

 

6. Tovholder roller i AGG sektionen 

Tovholder til URG:  Anna, som URG medlem 
Camps:  Louise og Karoline 
Konkurrencer: Louise og Karoline. Hanne + Anna vedr. dommerbesætning 
Dommere:  Hanne 
Kommunikation / svar på mails fra miljøet: Anna 
Økonomi:  Anna 

 
Sektionens medlemmer: Ud over de 4 personer i AGG sektionen, kan Ad-hoc personer inddrages 

uden at de skal godkendes af URG – til netop ad-hoc opgaver, jf. kommissoriet. 

7. Kommunikation 

Mailingliste for e-mail: res-agg@gymdanmark: de 4 medlemmer + Espen og Lotte. 

Det er sket at URG formand sender mails ud på vegne af AGG sektionen, uden at det er afklaret 
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med os. Anna kontakter Lotte, så dette undgås og AGG sektionen fremover kan arbejde 

selvstændigt. Overvejelser omkring oprettelse af en gmail-konto hvorfra AGG sektionen kan sende 

”officielle” mails.  

 

8. AGG Forum 

17. juni 2017, Odense. URG har besluttet at det bliver en fælles dag med GPR, RSG og AGG 

seminarer og max. 2 timer pr. disciplin. Det bliver en lang dag . 

 

9. Opfølgning på camp 

Evalueringsskema fra camp skal sendes ud til deltagere (instruktører). Camp skal re-tænkes og 

konceptet fornyes, det overvejes med et møde, hvor instruktører / gymnaster fra miljøet kan komme 

med input. 

 

10. Eventuelt 

Referat fra sidste møde efterlyses, Anna sender ud. Hanne lægger skabelonen op i Dropbox.  

Dommere EasterCup: Anna skriver til Greve vedr. liste over tilmeldte dommere.  

Næste møde: 21. februar kl. 17:30 i Odense, Gerthasvej 10. 

Overvejelser i fremtiden: Udtagelsesprocedure – A/B kategorisering. 


