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Mødedato: Fredag den 9. juni – søndag den 11. juni 

Mødenavn: Bestyrelsesseminar 

Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

 

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Erik Juhl Mogensen (EJM), Bent Busk 

(BBU), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Lotte Kok 

(LKO), Søren K. Nielsen (SON), Marianne Knudsgaard (MAK), Morten Rasmussen (MRA) & 

Ditte Okholm-Naut (DON) 

Referat: Hanne Hede (HHE) 

 

 

Fredag aften afholdt Kjeld Egebo oplæg om Dansk Svømmeunions politiske organisering og 

processen med ændringen fra en repræsentativ bestyrelse til en uafhængig bestyrelse. 

Svømmeunionen gennemgik denne udfordrende proces fra 2001 til 2017. 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referat fra forbundsbestyrelsesmøde nr. 5 afholdt den 29. marts blev godkendt uden 

bemærkninger.  

 

3. Økonomi – status 2017 

Alle poster følger det forventede budget og udslag er i positiv retning. 

 

4. Status på Strategi 2017  

BDFL – Fitness arbejder med efterskolernes fitnessuddannelse og børneyoga. Begge koncepter 

forventes klar efteråret 2017. Projektleder Trine Merete Hageman afgav status pr. video. 

Uddannelse. GymTræner1 – Basis-uddannelser er planlagt og ved udløb af early-bird-pris var der 75 

tilmeldte. GymTræner 1 – Disciplin forventes klar i alle discipliner i efteråret 2017. I årets løb har der 

også været fokus på uddannelsesudvalget. Der afholdes fælles møde med Eliteudvalget den 19. 

august. Status på uddannelse blev også afgivet pr. video af udviklingskonsulent Pil C. Lindekron. 

Talent/Elite. Der har været en del dialog med forskellige foreninger omkring den nye talent- og 

elitestruktur. Endvidere har der været dialog og vil være fortsat være dialog med alle udvalg. Status 

på talent/elite blev også afgivet pr. video af udviklingskonsulent Jonas Vestergaard Jensen. 

Branding. Der har været stort fokus på den visuelle branding. Derudover har der i løbet af foråret 

været fotografer til alle senior-DM for at få bedre og nye billeder til brug for sociale medier m.v. I 

efteråret fokuseres der på ikke-konkurrenceaktive aktiviteter. 

Der er en række udfordringer i forhold til eksterne parter, som gerne vil brande deres interesser 
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frem for GymDanmark. GymDanmark vil gerne indgå gensidige samarbejder. 

En samlet bestyrelse roste forbundskontoret for det store arbejde. 

 

Status på branding blev også afgivet pr. video af Anette Jentzsch og Janne Jelstad. 

 

5. Strategi 2018 (strategisk håndbog) 

Strategihåndbog for 2018 blev gennemgået og tilpasset. Strategihåndbogen tager sit afsæt i vores 

egen strategi for 2017-2020.  

 

 

6. Årshjul 

Ledelsen havde udarbejdet forslag til møderække med en række ændringer i forhold til tidligere 

praksis. Bestyrelsen godkendte forslaget som indebærer: 

 November: Bestyrelsesmøde (fredag & lørdag) og fælles møde med alle udvalg (lørdag), 

udvalgsmøder søndag. Her deltager forbundskontoret også. 

 December: Dagsmøde. Afsluttende fælles bestyrelsesmøde med Dansk Svømmeunion, da 

projektet "Vi Bevæger" udløber. 

 Januar: Aftenmøde. Temamøde med eksterne oplægsholdere for bestyrelse, udvalg & 

forbundskontor. 

 Februar: Aftenmøde. Ordinært bestyrelsesmøde. 

 Marts: Dagsmøde. Ordinært bestyrelsesmøde 

 Maj: Skype. Bestyrelsesmøde. 

 Juni: Sommerseminar. Bestyrelsesmøde (fredag). Fælles møde med alle udvalg lørdag. 

 August: Ordinært bestyrelsesmøde. 

 September: Ordinært bestyrelsesmøde  

 Oktober: Bestyrelsesmøde fredag. Workshop fredag, ordinært repræsentantskabsmøde 

lørdag. Udvalgsmøder søndag. 

 November: Bestyrelsesmøde (fredag & lørdag) og fælles møde med alle udvalg (lørdag), 

udvalgsmøder søndag. Her deltager forbundskontoret også. 

 

Bestyrelsen melder tilbage til ledelsen, hvis der er bemærkninger til de foreslåede datoer. 

Der kan tilknyttes ansatte på flere af møderne, hvis direktøren skønner dette. 

 

7. Internationalt 

GymDanmark vil arbejde for at følgende 2 kandidater vælges ind på internationale poster: 

 

Erik Juhl Mogensen. Genopstilles til en plads i Executive-komiteen i UEG. 

Max Andersen. Ny kandidat til den tekniske komite for TeamGym i UEG. 

 

8. Nyt fra udvalg 

Der har forinden mødet været fremsendt orientering, som blev taget i efterretning. 
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9. Nyt fra formand 

Der har forinden mødet været fremsendt orientering, som blev taget i efterretning. 

 

10. Nyt fra direktør 

Der har forinden mødet været fremsendt orientering, som blev taget i efterretning. 

 

11. DIF strategiaftale 

GymDanmarks forslag til strategiaftalen med DIF er fremsendt til DIF. Vi ønsker at indgå strategiske 

aftaler for en årlig sum af 5.450.000 kr. Størstedelen af økonomien vedrører årsværk. 

 

Bestyrelsen takkede i den forbindelse forbundskontoret for det store arbejde, der er lagt i 

udarbejdelsen af strategiaftalerne. 

 

DIF's administration og chefgruppe arbejder med alle 61 strategiaftaler henover sommeren og vi 

kan forvente en udmelding i august måned også i f.t. det økonomiske aspekt. 

 

 

12. Kontingentgruppen Oplæg v/Helle Buus og Torben Kjeldsen 

Gruppen havde forinden mødet fremsendt notat med følgende: 

Gruppen er nedsat med baggrund i det kommissorium, som bestyrelsen har vedtaget. Gruppen har 

afholdt 4 møder fra december 2016 til juni 2017. Gruppen har bestået af Formand for gruppen 

Torben Kjeldsen (Randers Gymnastiske Forening), Helle Dahlslund Buus (Gefion), Jeanette Jensen 

(GymHelsinge), Sussie Busk Hansen (Greve Gymnastik & Trampolin), Kim Krogh Jensen (Fjeldsted-

Harndrup), Brit Sand Andersen (Taarup-Paarup), Jacob Kramer (Svendborg Gymnastikforening). 

Herudover har Anders Jacobsen og Hanne Hede deltaget på møderne. 

Gruppen har qua sin divergens i foreningsrepræsentationen drøftet mange aspekter i den 

økonomiske ”afhængighed” mellem GymDanmark og foreningerne. Der er desværre ikke en entydig 

konklusion på at kunne skabe den nødvendige økonomiske prioritering, men konklusionen er en ej-

målbar-størrelse: VÆRDI. Det skal give værdi at være medlem af GymDanmark.  

Denne værdi skabes igennem SYNLIGHED (hvad får vi for pengene? Hvad kan vi forvente?), men 

også igennem STOLTHED – vi er den del af familien. De gode historier kan kommunikeres ud til 

medlemsforeninger, men også igennem branding og PR, både lokalt og nationalt og særligt 

igennem sociale medier. GymDanmark kan så meget godt SAMMEN – det er bare ikke alle som ved 

det. 

Gruppen har haft en begrænsning i debatten, da opgaven var at skabe/drøfte indtægter til 

GymDanmark, men en prioritering af udgifter hænger uløseligt sammen med indtægtsgrundlaget. 

Drøftelserne har også fremhævet at den prioritering som bestyrelsessammensætningen i 

GymDanmark står i mellem bredde- og konkurrencegymnastikken, er den virkelighed foreningerne 

står i hver dag.  

I foreningernes hverdag er det en udgift til GymDanmark, når der betales. Om det så i 

GymDanmark splittes ud i forskellige interne ”kasser” er underordnet for de fleste foreninger. 

Det er derfor afgørende, at der skabes en kulturændring i GymDanmark, hvor der skabes 

sammenhængskraft, og vi lærer af hinanden i stedet for at pleje særegne interesser uagtet 
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værdien for fællesskabet. Det gælder på alle niveauer i GymDanmark lige fra det operationelle 

niveau til det overordnede strategiske niveau i bestyrelsen. 

I den sammenhæng skal værdien for de 180.000 ikke konkurrenceaktive medlemmer af 

GymDanmark prioriteres højere. En forening kan bidrage med mere end økonomi til fællesskabet. 

GymDanmark skal medvirke til at skabe værdi igennem aktivitet, hvorved foreningerne skal skabe 

aktivitet og derved er vi bundet sammen af den afhængighed af gensidig aktivitet. Det er samtidig 

afgørende at begrundelsen for de økonomiske prioriteringer, der foretages, siges højt samtidig 

med at værdien for os alle fortælles. 

 

Gruppen har 3 forslag: 

1. Nye konkurrenceforeninger 

Det skal gøres attraktivt for ikke-konkurrenceaktive-foreninger at starte til konkurrencer, fx 

gennem gratis/nedsat betaling herfor i en trinmodel over 2-3-år perioden (betalingen dækker 

over aktivitetskontingent, start- og arrangementsgebyr, dommergebyr, kurser, uddannelse, 

licens). Derigennem skabes aktivitet. Ordningen skal understøttes administrativt via eventuel 

konsulentordning ved opstart af nye konkurrencegrene i foreningerne. 

2. Fremtidigt sparringsforum 

Alle drøftelser har været foretaget i gensidig respekt og med en eksemplarisk åbenhed, som 

har givet en forståelse foreningerne imellem, men også givet foreningerne et større indblik i de 

økonomiske udfordringer, GymDanmark står overfor. Gruppen ønsker fortsat at blive brugt 

som sparringsorgan for bestyrelsen i alle tænkelige spørgsmål. Samtidig opfordrer 

arbejdsgruppen bestyrelsen til at nedsætte flere arbejdsgrupper indenfor andre emner. 

3. Forudsigelighed omkring kontingenter/licens m.v. 

For at skabe en ro og stabilitet også i foreningernes økonomi foreslås en 2 % stigning frem til 

2020. Endvidere foreslås afskaffelse af 1. novemberreglen for nationale licenser. 

Torben og Helle holdt fælles oplæg for bestyrelsen med afsæt i ovenstående i erkendelsen af, at vi 

skal være enige om de bløde værdier, før der kan træffes de store beslutninger på det overordnede 

strategiske prioriteringsområde. 

 

En samlet bestyrelse anerkendte og takkede for gruppens store arbejde. 

  

 

13. Tumbling Oplæg v/Søren Juul Sømod 

Søren holdt kort oplæg om arbejdet i ad hoc-gruppen. Gruppen har udviklet sig positivt med det 

øgede ansvar og oplever en øget tilfredshed i miljøet samt ønske om et gensidigt samarbejde på 

tværs af GymDanmark. Gruppen har arbejdet med en række strategiske områder: Bedre 

gymnaster, flere medlemmer, bedre konkurrencer, vidensdeling, rammerne for elitesektionen. Der 

arbejdes mod et seminar for alle foreninger ultimo august 2017. 
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14. Budget 2018 

14.1. Budgetprincipper 

På bestyrelsesmøde nr. 4 blev der fastsat en række budgetprincipper. Eneste princip, 

som ikke er overholdt er, at budgettet skal udvise 100.000 kr. i overskud. Budgetudkastet 

udviser et underskud på 729 t.kr. 

14.2. Hovedgrupper 

I budgettet er indarbejdet det ansøgte beløb fsva. de strategiske aftaler med DIF. 

Der forventes en merindtægt på licenser qua indførelsen af begynderlicens, men også at 

TeamGym i deres nye konkurrencestruktur stiller krav om national licens til alle 

konkurrencer. 

Forbundskontoret stiger kraftigt, men dette skyldes at alle årsværk nu er samlet under 

denne konto. Antallet af årsværk er 14 i 2018 mod 13 i 2017. 

14.3. Generel drøftelse af prioritering 

Bestyrelsen drøftede en række prioriterede områder, som ledelsen kan arbejde videre 

med, når vi kender den økonomiske ramme fra DIF. 

14.4. Aktivitetsudvalg 

Aktivitetsudvalgene har samlet set ansøgt for 1 mio. kr. mere end i 2017. Dette er inkl. 

elitesektionerne. En række udvalg har valgt at indføre en ”deltagerpris” i stedet for start- 

og arrangementsgebyr. Når de endelige budgetter kendes, skal disse meldes ud hurtigst 

muligt. 

14.5. Tværgående poster 

Det har vist sig i budgetprocessen at der måske er behov for en række fælles principper 

for fx egenbetaling ved internationale konkurrencer for senior/junior. Klubbetaling for 

brug af internationale dommere ved klubkonkurrencer i udlandet m.v., dommerudgifter 

ved nationale konkurrencer.  

Alt dette afspejler udfordringen i, at det er aktivitetsudvalget, der prioriterer deres 

udgifter, så hvis der fx prioriteres at bruge midler på internationale konkurrencer, kan 

konsekvensen være, at det er klubberne, som skal stille med dommere til 

konkurrencerne og ikke GymDanmark. Det er således udvalget, der prioriterer hvilke 

udgifter, udvalget skal afholde. Dette gør at aktivitetsudvalgene har en vis divergens i 

forhold til deltagerbetalinger, dommerudgifter m.m.m. og bestyrelsen skal således 

acceptere, at prioriteringen foregår i udvalgene og ikke i bestyrelsen.  

I budget 2018 er deltagerprisen ikke ens længere i form at start- og arrangementsgebyr 

for alle. Nogle udvalg indfører en deltagerpris og denne varierer yderligere indenfor 

aktiviteten i forhold til konkurrencerne.  

14.6. Fastlæggelse af budget 2018 

Bestyrelsen anerkender budgetudfordringen på 729 t.kr., men afventer tilbagemeldingen 

fra DIF i august, før det endelige budget for 2018 fastlægges. Budgettet skal udvise et 

overskud på 100 t.kr. Ledelsen pålægges at udarbejde et nyt budgetforslag, bl.a. ved 

samtaler med udvalgene. 
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15. Valg af udvalgsmedlemmer 

Der ønskes en større forankring og åbenhed blandt alle medlemmer omkring, hvem der er valgt i 

de respektive udvalg. Samtidig ønskes alle officielle forbundshandlinger samlet til 

repræsentantskabsmødet. Udover at give de valgte medlemmer en større legitimitet i 

GymDanmarks politiske verden, vil det skabe en større sammenhængskraft, og vil forhåbentlig også 

bidrage til at gøre repræsentantskabsmødet til samlingspunkt for alle i GymDanmark. 

Bestyrelsen drøftede forslaget, men også muligheden for at alle udvalgsmedlemmer kunne 

udpeges af en valgt formand for udvalget. 

Ledelsen arbejder videre med detaljeret forslag til næste bestyrelsesmøde, da bestyrelsen ønsker 

at indstille følgende til repræsentantskabsmødet: 

 

Der stilles forslag om, at valghandlingen vedr. alle udvalgsmedlemmer flyttes til GymDanmarks 

repræsentantskabsmøde. Formanden vælges åbent som nu, mens udvalgsmedlemmer vælges ved 

skriftlig afstemning. Det vil stadig kun være de medlemmer, der udbyder disciplinen, der har 

stemmeret. 

  

16. Beslutningskompetence årsmøder 

Baggrund 

Som en del af GymDanmarks strategi er det besluttet, at GymDanmarks bestyrelse skal forholde sig 

til den politiske organisering i forhold til at sikre en organisation, der giver mere plads til gymnastik. 

I den forbindelse er ledelsen blevet opmærksom på at udvalgsårsmøderne ikke følger vedtægterne. 

Ordensudvalget har givet følgende tilbagemelding vedr. årsmøderne: 

Det fremgår af forbundsvedtægternes § 11 stk. 2, at aktivitetsudvalgene nævnt i stk. 1 litra a)-f) har til 

 opgave: 

e)     At udarbejde nationale og/eller formidle de internationale tekniske reglementer til brug 

for afholdelse af konkurrencer. 

Kompetencen vedrørende reglementerne ligger således hos udvalgene – under respekt af de 

fælles konkurrencebestemmelser, samt FIG’s og UEG’s reglementer. Dette kan kun ændres af 

repræsentantskabet ved en vedtægtsændring. 

Det forhindrer ikke, at reglementerne tages med som et punkt på dagsordenen til 

udvalgsårsmøderne. Da kompetencen ligger hos udvalgene, kan der imidlertid ikke træffes 

bindende afgørelse om reglementerne af foreningerne på udvalgsårsmødet. En eventuel 

afstemning kan således kun være vejledende. 

Bestyrelsen kan ikke beslutte, at der ikke må finde afstemninger sted om reglementerne på 

udvalgsårsmøderne, men bestyrelsen kan med henvisning til forbundsvedtægterne § 11 stk. 2 

litra e) meddele aktivitetsudvalgene, at der ikke kan finde bindende afstemninger sted, og at 
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eventuelle afstemninger kun kan være vejledende for udvalgene. 

 

Bestyrelsen besluttede, at det indskærpes at udvalgsårsmøderne skal følge vedtægterne.  

Dermed vil det være udvalgene der vedtager fx både bedømmelses- og tekniske reglementer m.m. 

for den respektive disciplin. Dermed vil udvalgsårsmøderne ikke være beslutningsdygtige udover 

afstemning vedr. udvalgsmedlemmer. Dette behandles i et særskilt forslag. 

Til gengæld anbefaler bestyrelsen hvert udvalg at afholde dialogmøder, inkl. dialogmøde efter 

repræsentantskabsmødet, med foreninger der udbyder aktiviteten, samt evt. andre interessenter. 

Disse dialogmøder kan tematiseres, men de skal sikre at udvalgene har den relevante information 

og baggrunde for at træffe beslutninger. 

Datoer for dialogmøder skal for den kommende sæson offentliggøres senest med udgangen af 

august måned i sæson. 

I forbindelse med ovenstående skal udvalgene tilrette deres reglementer, så de følger dette senest 

med årsmøder 2018. 

 

17. Organisering af arbejdsgrupper  

Dette forslag udspringer af et ønske om at skabe en mere ensartet og gennemskuelig organisering 

af de frivillige, der arbejder i GymDanmark, men ikke er folkevalgte. Samtidig også et ønske om at 

tydeligøre kompetencesnittene mellem folkevalgte og aktivitetsfrivillige. 

Bestyrelsen drøftede organiseringen i de forskellige udvalg og de forskellige snitfalder og 

signalværdien overfor omverdenen qua udvalgenes organisering, men også i erkendelsen af der 

kun skal foretages valghandlinger i de vedtægtsbestemte udvalg. 

Ledelsen arbejder videre og kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde. 

18. Nedlæggelse af eliteudvalg 

Dette forslag udspringer af et ønske om at styrke den faglige dialog omkring gymnastikken og have 

frihed til at organisere dialogen bedst muligt, alt efter behov. 

Ledelsen arbejder videre med detaljeret forslag til næste bestyrelsesmøde, da bestyrelsen ønsker 

at indstille følgende til repræsentantskabsmødet 2017 og med ikrafttræden med øjeblikkelig 

virkning: 

 

Det stilles til forslag at nedlægge eliteudvalget. 

I stedet nedsætter bestyrelsen en tværgående arbejdsgruppe bestående af udpegede medlemmer 

der repræsenterer alle discipliner. Arbejdsgruppen vil have fokus på sparring omkring udvikling og 

organisering af talent- og landsholdsarbejde. Arbejdsgruppen vil ikke skulle forholde sig til 

økonomiske forhold medmindre bestyrelsen beder om specifik sparring på et givent emne. 

Arbejdsgruppens tovholder vil være en ansat udpeget af direktøren. 
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19. Nedlæggelse af uddannelsesudvalg 

Dette forslag udspringer af et ønske om, at GymDanmarks vedtægter afspejler den daglige praksis 

og samtidig giver frihed til at skabe en fleksibel organisering efter behov. 

 

Ledelsen arbejder videre med detaljeret forslag til næste bestyrelsesmøde, da bestyrelsen ønsker 

at indstille følgende til repræsentantskabsmødet 2017 og med ikrafttræden med øjeblikkelig 

virkning: 

Det stilles til forslag at fjerne uddannelsesudvalget fra vedtægterne, så der skabes frihed til at 

kunne organisere dialogen omkring uddannelse ud fra et givent behov. 

Bestyrelsen ønsker en fortsat arbejdsgruppe vedrørende uddannelse bestående af udpegede 

medlemmer, der repræsenterer alle discipliner. Arbejdsgruppen vil have fokus på sparring omkring 

udvikling og organisering af uddannelser. Arbejdsgruppen vil ikke skulle forholde sig til økonomiske 

forhold medmindre bestyrelsen beder om specifik sparring på et givent emne. 

Arbejdsgruppens tovholder vil være en ansat udpeget af direktøren.  

 

20. Nedlæggelse af politisk regional struktur 

GymDanmark ændrede i 2012 sin regionale struktur ved at nedlægge kredsene og i stedet oprette 

regioner, som havde en anden forankring i organisationen. Denne regionale struktur har vist sig 

ikke at have den ønskede virkning og kun 2 ud af 6 regionale udvalg har i dag medlemmer. Der har 

løbende været brugt meget tid på at finde medlemmer til regionerne, tid der er gået fra at kunne 

skabe aktiviteter. 

Med et ønske om, at der bliver skabt flere GfA-aktiviteter er der nu behov for at ændre 

organiseringen. 

 

Ledelsen arbejder videre med detaljeret forslag til næste bestyrelsesmøde, da bestyrelsen ønsker 

at indstille følgende til repræsentantskabsmødet 2017 og med ikrafttræden med øjeblikkelig 

virkning: 

Det stilles til forslag at nedlægge GymDanmarks regionale politiske struktur. 

I stedet giver bestyrelsen GfA kompetencerne til at nedsætte lokale og evt. regionale 

arbejdsgrupper med specifikke arbejdsopgaver.  

GfA's arbejdsområder vil fremadrettet være events og lignende tiltag, der ikke er målrettet 

konkurrencedisciplinerne, som fx camps, Gymnasternes Dag, Gym for Life m.m. GfA kan naturligvis 

samarbejde med udvalgene omkring tilbuddene.  
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21. Ændret organisering af bestyrelse 

Baggrund 

Der har været en stor styrke i vores nuværende politiske forankring mellem bestyrelse og udvalg, 

men hvis vi i fremtiden skal have mere gymnastik for pengene, skal vi blive bedre til at fokusere og 

prioritere. For at kunne understøtte forbundets medlemmer og frivillige, og derved udvikle 

gymnastikken, så er der brug for at udvalgsformænd fokuserer på udvalget og 

bestyrelsesmedlemmer koncentrerer sig om bestyrelsesarbejdet.  

Forslaget stilles ud fra et ønske om at ville frigøre energi og tid både i udvalg og bestyrelse, og 

derved styrke begge. 

 

Bestyrelsen drøftede forslaget herunder ønsket om kompetencer indenfor forskellige områder 

(gymnastikfaglighed, økonomi, udvikling m.v.), men også i erkendelsen af, at en direkte valgt 

bestyrelse skal udvikle gymnastikken og se muligheder, så vi alle kan blive endnu bedre. 

Ledelsen arbejder videre med detaljeret forslag til næste bestyrelsesmøde, da bestyrelsen ønsker 

at indstille følgende til repræsentantskabsmødet 2017 med ikrafttrædelse fra 

repræsentantskabsmødet 2018 med følgende præmisser: 

 

At GymDanmarks bestyrelse ændres til 6 medlemmer; formand, næstformand og fire medlemmer. 

Som bestyrelsesmedlem kan man ikke samtidig være valgt til et udvalg. Alle bestyrelsesmedlemmer 

vælges af alle GymDanmarks foreninger. 

Som bestyrelsesmedlem vælges man for en 2-årig periode som nu. Dette i et rul, så halvdelen er på 

valg hvert år sammen med enten formand eller næstformand. 

For at sikre en tæt dialog mellem bestyrelse og udvalg vil hvert bestyrelsesmedlem, dog undtaget 

formanden, blive tilknyttet et eller flere udvalg som kontaktperson. Ydermere laves der flere 

tværgående møder og samlinger med bestyrelse, udvalg m.m. 

22. Forslag til vedtægtsændringer 

22.1. 1. november-regel 

Bestyrelsen stiller til forslag at 1. november-reglen for indløsning af national 

konkurrencelicens afskaffes med øjeblikkelig virkning på repræsentantskabsmødet i 

2017.  

22.2. Aktivitetsårsmøder 

Bestyrelsen stiller til forslag at stemmeretten til aktivitetsårsmøder er det samme som til 

repræsentantskabet med øjeblikkelig virkning, dvs. en person kun kan repræsentere et 

medlem.  

Endvidere stilles til forslag at medlems-/aktivitetskontingent skal være GymDanmark i 

hænde senest 15. september for at kunne afgive stemme på årets 

repræsentantskabsmøde.  

22.3. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 

Bestyrelsen stiller forslag om præcisering af, hvilket materiale der skal udsendes i 
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forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. 

22.4. Revision 

Bestyrelsen stiller til forslag, at valget af revision udgår af dagsorden for 

repræsentantskabsmødet mødet og indskrives i vedtægternes § 6.  

 

23. Statuetter 

23.1. Nachtegall 

Statutterne for Nachtegall Fortjenstmedalje er blevet opdateret og bestyrelsen 

godkendte disse.  

23.2. Ærestegn  

Statutterne for ærestegn er blevet opdateret og bestyrelsen godkendte disse. 

 

      Statuetterne opdateres på GymDanmarks hjemmeside, hvor liste over modtagere også skal fremgå. 

 

 

24. Økonomiske og adminstrative retningslinjer 

24.1. Efterskoler – medlemskab 

DIF har godkendt skolemedlemsskaber som permanente medlemstyper. Disse er dog 

ikke omfattet af Idrættens Fællesforsikringer. I GymDanmarks økonomiske og 

administrative retningslinjer har efterskoler kunnet deltage i visse 

konkurrencediscipliner.  

Bestyrelsen havde en principiel debat om, hvad et efterskolemedlemskab skal indeholde 

og ledelsen kommer med et konkret forslag på næste bestyrelsesmøde. 

24.2. Start- og arrangementsgebyrer 

Bestyrelsen godkendte en deltagerpris på 120 kr. pr. deltager ved hhv. klubtræf i 

Trampolin og Power Series i Tumbling med virkning fra 1. august 2017.  

Deltagerprisen er pr. deltager pr. konkurrence og der skal således ikke betales start- eller 

arrangementsgebyr.  

Ved for sen indbetaling og/eller betaling i henhold til de forskellige aktivitetsområders 

bestemmelser om frister betales 100 kr. pr. deltager. 

 

25. Samarbejdsaftaler 

25.1. Gymnaestrada 

I budgettet for Gymnastrada er der afsat 200.000 i alt til personaleressourcer, som skal 

deles ligeligt imellem DGI & GymDanmark. Bestyrelsen godkendte ledelsens indstilling 

om at personaleressourcerne for GymDanmarks vedkommende lægges via eksisterende 

ressourcer og således ikke vil fremgå af budgettet/regnskabet for Gymnaestrada. 

Såfremt der skal købes eksterne ressourcer skal eventen dække udgiften. 

25.2. Tøjaftale 

12 har budt ind på samarbejde. Der arbejdes videre med 3 parter. Der forventes en 

afklaring inden august 2017.  

 

26. Repræsentantskabsmøde  
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26.1. Form 

Bestyrelsen besluttede at fastholde samme form på repræsentantskabsmødet i 2017 

som i 2016. I år er der særligt fokus på at optimere formen på aktivitetsårsmøderne. 

26.2. Dagsorden 

Udkast til dagsordenen blev gennemgået. Indskrivningen og udlevering af stemmesedler 

kommer til at foregå fra 9.15 til 9.45, og ikke som tidligere fra 9.30-10.00.   

26.3. Bestyrelsens forslag 

Bestyrelsen stiller følgende forslag på det ordinære repræsentantskabsmøde: 

a. Valg af udvalgsmedlemmer (se pkt. 15) 

b. Nedlæggelse af eliteudvalget (se pkt. 18) 

c. Nedlæggelse af uddannelsesudvalget (se pkt. 19) 

d. Nedlæggelse af regionerne (se pkt. 20) 

e. Ændret organisering af bestyrelsen (se pkt. 21) 

f. Afskaffelse af 1. november regel (se pkt. 22.1) 

g. Ændring af stemmeret til aktivitetsårsmøderne (se pkt. 22.2) 

h. Præcisering af materiale når der indkaldes til repræsentantskabsmøde (se pkt. 

22.3) 

i. Ændret dagsorden til repræsentantskabsmøder fsva. revision (se pkt. 22.4) 

26.4. Kandidater 

Følgende er på valg: 

Lene Christiansen – modtager genvalg 

Erik Juhl Mogensen – modtager genvalg 

Frank Veje Jakobsen – modtager genvalg 

Marianne Knudsgaard – modtager genvalg 

Ulla Birk Christensen – modtager genvalg 

 

 Derudover er følgende på valg: 

 Mette Find Andersen 

 Jens Steensgaard 

 Peter Lund 

 Kristine Wagner 

 Benjamin Juul Johansen 

 

27. Evt. 

 

UCH takkede for et rigtigt godt møde. Der er et godt samarbejde i bestyrelsen, og håber at den 

indsigt som deltagelsen i bestyrelsesmøderne har givet bliver bragt videre i den nye organisering. 

 

EJM takker også for et godt møde og god dialog, men også at vi har behov for retningslinjer på et 

sagligt grundlag indenfor en række områder. 

 

AJA takkede for en god og konstruktiv weekend med masser af gode debatter, som tydeligt viser, at 

vi alle vil det bedste for gymnastikken. 


