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Mødedato: 1. december 2017 kl. 17.00 

Mødenavn: Elitesektions møde 12 

Sted: Gerthasvej 10, st. mf., 5000 Odense C 

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

Ordstyrer: Louise 

Referent: Hanne 

 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer og referent 
Referent: Hanne  
 

2. Budget og planlægning AGG Basis og Elite camp 
Gennemgang af budget for camps. Justeret. Priserne er forhøjet en smule. Hertil kommer 
kursus (reglementsgennemgang) om aftenen. Eventuelle omkostninger i form af hal leje 
mangler.  
Estimeret genererer camp’en 4.000 kr nu, hvor kravet fra URG er 6.000 kr. Anna sender 
budgettet ind til URG. Ideer til mulige instruktører drøftet, og kontaktes. Invitation - Karoline 
laver udkast.  
Tilmelding: 15. december, da kontoret holder ferie mellem jul og nytår. 
 
Udviklingscamp:  
Invitation til alle GPR hold og AGG hold samt RSG’er (grundtræningen). Samt individuelle 
moduler og dommermoduler. Mulige instruktører drøftet og kontaktes.  
Afholdes 13. januar, evt. i Vejen. Karoline kontakter for pris.  
Invitation: Karoline laver udkast.  
Deadline tilmelding: 15. december.  
 

3. Overnatning AGG DM  
Overnatning for dommere – Køge. Mail fra Sussi vedr. priser på hotel.  
Vi prebooker 5 enkeltværelser i Brøndby på Idrættens Hus, som er billigere end hotel i Køge.  
 
Øvrige punkter udsat til næste gang: 
 

4. Fælles retningslinje for dommere 

I forhold til dine spørgsmål i mailen, kan en fælles retningslinje godt indeholde forskelligheder, og samtidig favne 

krav som fx deltagelse på dommerkurser, afbudsregler m.m. Skal jeg læse jeres svar som at I ikke har haft nogen 

uklarheder omkring de danske internationale dommere, som I kunne tænke indarbejdet i en retningslinje? 
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5. Evaluering af Udtagelsen 
Feedback fra udtagelsesstævnet, herunder mail fra Lotte og Espen (diplomer). 
 

6. Mail fra Lotte fra 31/10 – afventer næste møde. 
Emner fra mail fra Lotte sendt 31-10-2017 

 
7. Eventuelt 

Næste møde: Skype vedr. camp planlægning, torsdag d. 21. december kl. 19.  


