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Mødedato: 19. februar 2017 kl. 10.00-16.00 

Mødenavn: URG møde 5 

Sted: Parkvej 78, Tåstrup (TIK klubhus)  

Deltagere: Anna Hillestrøm (ahi), Camilla Kruse (ckr), Fie Arndal (fan), Hanne Enevoldsen 
(hen), Inger Kluwer (ikl), Susanne Drygaard (sdr), Beth Thygesen (bth), Helle 
Jensen (hje), Helle Jensen (hje) og Lotte Kok (lko) 

Afbud: n/a 

Ordstyrer: Inger Klüwer 

Referent: Anna Hillestrøm 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Orientering fra formanden 

1. - Scandic aftale – dækker også gymnaster og forældre. Man kan samtidig optjene Scandic 
bonus point. Bestillingslink ligger på GymDanmarks hjemmeside. 

2. - Kursus med underskud – må gerne afholdes, når blot udvalget er villige til at tage denne 
udgift. Som udgangspunkt skal kurser som minimum gå i 0,-. Spurgt i forhold til aflyst 
Træner 1 kursus i efteråret 2016. 

3. - Diskussion omkring tilmeldingsgebyr – og frit slag for dette. Vil det give mening for os, 
således at start og arrangementsgebyr udgår til fordel for 1 samlet tilmeldingsgebyr? Hvad 
tænker vi i URG? 

4. - Der er afsat 300.000 til en strategisk pulje for at blive opdateret til nyt FIG reglement; RSG 
har mulighed for at søge i denne til dommeruddannelse. 

5. - Eliteværdisæt er godkendt – og skal formidles ud i miljøet…. Foreninger er indbudt til 
møde i primo marts; se punkt 9) i dagsorden 

6. - GymKalender udgår i trykt udgave og findes fremadrettet kun på nettet/hjemmesiden. 

7. - Skriv fra bestyrelsen, hvor der bakkes op om DIFs holdning til de russiske atleter betyder 
ikke, at vi ikke må have russiske gymnaster som deltagere til vores stævner. Har specifikt 
spurgt grundet Easter Cup. 

8. Økonomi til CKR: 
Budget 2017/18 og 2018/19: oplæg afleveres uden periodisering 
Fælles budgetskabelon for alle udvalg pr. 2018 budget 
Stadig bundlinje princip dvs. overskud må beholdes ved godkendt argumentation 
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15.03 frist for at indsende første udkast af budget 2018, endelig godkendelse i juni 2017. 

 

9. Internationale dommere og nye reglementer 
De udvalg som er omfattet af Elitesektionen under GymDanmark får deres 
dommeruddannelse betalt via denne, det betyder at deres udvalg ikke belastes af denne 
udgift, og derfor kun af stævneudgifter. Udgiften flyttes til de forskellige udvalg fra 2018, 
således at alle er ligestillet. 

 
3. Status Økonomi 2016 & Budget 2017 v/CKR 

1. Vi har fået overført 15.000, som ansøgt. Kommet ud med overskud 
2. Lønninger ift. dommerkurser, CKR tjekker regler i DIF/GymDanmark, og herefter 

arbejdes der videre.  
 

 
Beslutningspunkter: 

1. URG arbejdsår v/LKO 
1. Gennemgang af og beslutning af ændringer i ”Fordeling af 

arbejdsopgaver 2016/2017, Se godkendt dokument (bilag 1)  
i. Dokument er opdateret.  

  
2. Stævnekalender URG v/SDR 

1.  2018 
- GRP 1. runde: mangler værtsforening, som gerne skulle være på Fyn. Sidste 
status er at: Munkebjerg takket nej, og TPI har først bestyrelsesmøde i marts, 
hvor de kan beslutte det.  – Kan vi vente, eller skal det flyttes til Sjælland? 
Vi afventer svar fra TPI, og ser om der er andre der har mulighed for dette.  
 
- National AGG stævner – ingen har budt ind på dette stævne 
AGG sektionen ser på hvordan dette stævne kan bygges op fremadrettet. 

 
2.  2019 

- Stævner 2019 (bilag 2), som I tidligere har modtaget. Kan vi give nogle at disse 
klubber ok allerede nu, eller skal der spørges en gang mere i hele miljøet? 
Vi afventer hvordan fordelingen af 2018 ser ud, inden den endelige version kan 
laves.  
 

3. Valg af Social-Media-kontaktperson for URG v/LKO 
Valg af person(er) til nedenstående opgave: 
”Alle udvalg udvælger en ’social media-kontaktperson’ i udvalget, som sammen med 
GymDanmarks kommunikationsmedarbejdere og sportskoordinatorer, samarbejder om 
forskellige initiativer. Det er ikke fordi der vil være en masse opgaver forbundet med 
’titlen’, men vi ønsker at have en tæt dialog, som skal sikre den gode kommunikation.” 
  
AHI er primærkontaktperson, FAN og IKL er sekundære kontaktpersoner 
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4. Indtægtsdeling til GPR konkurrencer v/CKR 

Kan vi tildele et større overskud til foreninger, der afholder GPR stævner, da den er 
denne disciplin som hos os som genererer det største overskud, og vores tre discipliner 
skal kunne bære sig selv økonomisk. 
Forskellige modeller blev behandlet, men efterfølgende har det vist sig at økonomien for 
2017 ikke kan bære en ændret fordelingsnøgle. Den lægges i stedet ind i budget 2018, 
som dog endnu ikke er godkendt. 
 
Dommerhonorar: Der ønsket at øge dommerhonoraret fra 200,- pr kamp til 250,- pr 
kamp jf. DIF tariffer. 
Efter mødet: Dette har efterfølgende vist sig ikke at være muligt, da der ligger en 
bestyrelsesbeslutning fra GymDanmark på max 200,- pr. kamp.  

 
 

5. GPR dommerkurser/uddannelse v/HEN 
Beslutningspunkt: Grand Prix dommerkurser/uddannelse og betaling sættes i forhold til 
krav og forpligtelser til vores dommere. 
Indstilling: Sætte flere penge af til dommerpleje i Grand Prix.  
Dommergruppen fik til opgave at undersøge, hvad dommerne kunne ønske sig.  

 
 
Debatpunkter:  
 
Der tænkes en kort debat omkring følgende emner, samt (hvor det skønnes hensigtsmæssigt) 
nedsættelse af arbejdsgrupper, der får til opgave at komme med et konkret beslutningsoplæg 
til URG inden for en fastsat tidshorisont. 
 

6. Dommergebyr i Grand Prix Rytme v/FAN 
Et gebyr for hold uden dommere: Der drøftes, om der skal være gebyr for foreninger, 
som ikke har en dommer. Et gebyr pr. Hold.  
Forslag: 250 kr. pr konkurrence pr hold 
Vi har problemer med at alle dommere ikke kommer til dommerkurser, pga. dyr 
transport, og ikke alle stamforeninger vil betale dette. Derfor kunne det ekstra gebyr gå 
til at gøre dommerkurser billigere, og ellers må foreninger sende en dommer til kurser, 
og hermed har vi flere dommere. 
Nye foreninger har frihjul i 3 år. 
 
Punktet har været oppe til debat, og vi kigger på det i løbet af året.  
 

7. Årshjul for kommunikation 
Udarbejde Årshjul for FB/GymUpdate ud fra oplæg (bilag 3) 
Nyhedsbreve – skal vi udsende fx 3 stykker? (september/oktober, januar, juni)  
 
Bilaget er gennemgået, og der er tilføjet nogle aktiviteter. 
  

Orienteringspunkter: 
 

8. Status ”grupperum/ekstranet” v/CKR 
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Noget nyt omkring ibrugtagelse? 
 
CKR har sendt vejledning ud til alle i URG og alle har modtaget login.  
Mappesystem i grupperummet 
Eksempel: AGG  20XX  stævner  dommere 

 
9. Elitemøde Gymdanmark v/AHI & BTH/SDR/HJE 

Opdatering fra AGG sektionen og RSG sektionen omkring henvendelse fra Jonas 
Vestergaard omkring invitation af Talent/Eliteforeninger i AGG og RSG regi. Hvilke 
foreninger er i loopet for dette? 
RSG: Øbro, TIK, Hjerting, Ballerup 
AGG: EIF, Greve, Sorø, DHG, Spangsbjerg 

 
 
10.  Kort status fra arbejdsgrupperne  

AGG: Evaluering af camp.  
Dommerbesætning til Sorø cup og Easter cup. 
Tre dommere til Miss Valentine, World cup i Estland. 
To dommere skal på kursus i slut marts i forbindelse med World Cup i Italien, hvor de 
også skal dømme.  
  
RSG: Der sendes på nationaldommerkurser i Sverige, for at uddanne nationale 
dommere.  
 
GRP-grupperne: 
Reglement: Nye medlemmer, arbejder stadig på flere 
Dommerkurser: Begynder dommerkursus medio september 
Weekend: slut september, start oktober 
Redskabskursus: start november 
Uddannelse: Pil er tilbage fra barsel, der etableres et uddannelsesudvalg, hvor alle 
udvalg er repræsenteret. Udvalget skal arbejde med træner uddannelserne.  
Dommere: der er lavet forretningsorden i udvalget. Der laves besætning til 
regionsmesterskaberne, der er dog lidt udfordringer her ift. dommerantal. Der har været 
tre prøvedommere til 1. Runde, som har deltaget i alle kurser gennem året.  

11.  Strategisk Spor – vejen videre (kl. 14-15.30 i grupper) 
Udarbejdelse af projektplan i for det videre forløb. LKo kommer med oplæg og 
materiale 
 
Arbejdsgrupper: 
Startpakke 
Hanne, Camilla, Susanne 
 
Begynder stævner 
Anna, Beth, Helle 
 
Nye foreninger 
Inger, Lotte, Fie 
 
LKO sender skabeloner ud, arbejdsgrupper melder tilbage senest den 15. Marts 2017.  
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12. Valg af referent og mødeleder  
Referent: FAN 
Mødeleder: SDR 
 

13. Eventuelt 
1. URG Computeren 

i. LKO og SDR koordinerer computerne, i forbindelse med de kommende 
konkurrencer. 

2. Det svenske system ”Sport event system” 
i. Vi fortsætter med det svenske system ift. online karakterelister.  

3. Dommerbesøg i foreningerne – er der en ensretning 
i. Hvis foreningerne kontakter URG ift. konsulenthjælp, er der fastsat en 

takst.  
4. DS Consult 

i. Man må gerne have lotteri, hvis andre vil sælge tøj skal de betale samme 
pris som DS Consult. 

5. Opfølgning på DM 1. Runde 
i. Sammenhængen mellem karaktererne, er der et system? 
ii. Der evalueres på den nye fradragstabel 
iii. Lodtrækning: der har været stillet spørgsmålstegn ved delingen af mini 

10-12, disse spørgsmål tages med til reglementsgruppen, som ser på det 
fremadrettet. 

iv. Fradragsberegning:  
6. Konkurrenceansvarlig SM 

i. SDR er konkurrenceansvarlig, uden andre opgaver 
ii. Licenskontrol: SDR trækker lod. 

7. GPR stævner 
i. Dialog omkring GRP tilmelding, LKO taler Espen om problemernes 

omfang.  
8. Organiseringen af SM 2018 

i. Hvad er holdningen til SM afholdes med GRP og RSG? De Sjællandske 
klubber der har begge grene spørges om deres holdning.  

 
14. Godkendelse af referat 

 
 
 
 


