
	  

	  

	  

 

	  

REFERAT	  AF	  

Aktivitetsmøde	  i	  Udvalget	  Gymnastik	  for	  Alle	  

Lørdag	  den	  25.	  oktober	  2014	  kl.	  16.00	  

	  

Dagsorden	  

1. Velkomst	  og	  præsentation	  af	  deltagere	  

Lene	  byder	  velkommen	  til	  alle	  og	  til	  GFA:	  

Anja	  Astrup	  Larsen	  fra	  Viborg,	  GymMidtjylland.	  

Karina	  Vestermark	  Jensen,	  GymHovedstaden	  

Lise	  Ravnkilde,	  GymSjælland.	  

Lykke	  Moesgaard	  Bellinge	  Gymansterne.	  Sidder	  med	  i	  GymFyn	  

2. Valg	  af	  dirigent	  

Ulrik	  Blinkenberg,	  direktør	  -‐	  blev	  valgt	  som	  dirigent	  

3. Beretning	  v.	  formand	  Lene	  Christiansen	  

Det	  er	  blevet	  tid	  til	  at	  se	  tilbage	  på	  året,	  der	  er	  gået.	  
I	  Gymnastik	  For	  Alle-‐udvalget	  har	  året	  budt	  på	  mange	  udfordringer.	  
Manglende	  medlemmer	  i	  regionsarbejdet	  	  
Mandefald	  i	  GFA	  udvalget	  	  
Ny	  formand	  (konstitueret	  siden	  1/6)	  og	  næstformand	  
Det	  er	  nogle	  af	  de	  udfordringer,	  udvalget	  har	  stået	  med.	  Men	  til	  trods	  for	  dette,	  er	  der	  rundt	  omkring	  i	  
GymDanmark	  blevet	  sat	  gang	  i	  mange	  aktiviteter	  for	  bredden.	  	  
Og	  hvis	  jeg	  skal	  komme	  med	  et	  kort	  tilbageblik	  for	  Gymnastik	  For	  Alle,	  vil	  jeg	  starte	  med	  noget	  af	  det,	  vi	  er	  
lykkes	  rigtigt	  godt	  med.	  Her	  vil	  jeg	  bl.a.	  nævne:	  
	  
Gymnasternes	  dag	  
Gymnasternes	  dag	  er	  noget	  ganske	  særligt,	  for	  her	  samledes	  alle	  de	  forskellige	  gymnastik	  discipliner	  omkring	  
tre	  store	  opvisningsarrangementer	  tre	  forskellige	  steder	  i	  Danmark.	  Her	  er	  en	  bred	  palette	  af	  gymnastikkens	  
mangfoldighed	  præsenteret	  i	  opvisninger	  af	  både	  børn,	  unge	  og	  voksne	  gymnaster.	  En	  dag	  med	  gymnastik	  
for	  alle.	  
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I	  år	  er	  gymnasternes	  dag	  blevet	  afholdt	  i	  Jylland	  (Viborg),	  på	  Fyn	  (Odense)	  og	  på	  Sjælland	  (i	  samarbejde	  med	  
Gym	  Helsinge),med	  mange	  deltagere	  til	  alle	  arrangementerne.	  Gymnasternes	  dag	  har	  på	  Fyn	  eksisteret	  i	  
mange	  år,	  men	  det	  er	  en	  del	  år	  siden,	  at	  dagen	  er	  blevet	  afholdt	  på	  Sjælland	  og	  i	  Jylland,	  så	  det	  var	  dejligt	  at	  
mærke	  den	  opbakning	  både	  den	  jyske	  og	  sjællandske	  dag	  var	  repræsenteret	  med	  mange	  forskellige	  
gymnastikhold.	  

	  
Tivoli	  
GFA	  var	  ligeledes	  repræsenteret	  ved	  et	  storslået	  show	  på	  plænen	  i	  Tivoli	  i	  juni	  måned.	  Omkring	  500	  
gymnaster	  deltog	  og	  GFA	  var	  repræsenteret	  ved	  hold	  fra	  Spangsbjerg,	  Jyllinge	  Gundsømagle,	  Bellinge	  
Gymnasterne	  og	  IF32	  Glostrup.	  
	  
Udviklingsarbejde	  
Der	  er	  i	  udvalget	  også	  blevet	  brugt	  tid	  på	  at	  lave	  udviklingsarbejde.	  Udviklingsarbejdet	  har	  været	  
udarbejdelse	  af	  en	  ny	  event,	  som	  vi	  tror	  kan	  give	  breddegymnastikken	  et	  frisk	  pust.	  Eventen	  hedder	  Gym	  For	  
Life	  og	  er	  en	  form	  for	  opvisningskonkurrence	  hvor	  alle	  har	  mulighed	  for	  at	  deltage.	  
Dette	  bliver	  præsenteret	  på	  GFAs	  aktivitetsmøde	  
	  
Opsøgende	  aktivitet	  

Deltagelse	  i	  FIGs	  symposium	  i	  Birmingham	  om	  Disability	  Gymnastic.	  

	  
Gym	  Camp	  
Gym	  Camp	  har	  været	  afholdt	  en	  del	  år.	  De	  sidste	  tre	  år	  i	  samarbejde	  med	  Sorø	  Gymnastik	  efterskole.	  Igen	  i	  
år	  var	  der	  stor	  tilslutning	  af	  både	  springere	  (85)	  og	  Grandprix	  gymnaster	  (32).	  
DGF´s	  gym	  Camp	  har	  voksne	  veluddannede	  trænere,	  og	  efter	  ønske	  fra	  trænergruppen	  udvides	  campen	  til	  
næste	  år	  med	  en	  dag	  mere,	  så	  det	  bliver	  med	  tre	  overnatninger	  i	  stedet	  for	  to.	  Campen	  vil	  næste	  år	  også	  
indeholde	  en	  parkour	  linje.	  Gym	  campen	  er	  for	  alle	  unge	  mellem	  11	  og	  16	  år	  og	  Lise	  Ravnkilde	  fra	  GFA	  
udvalget	  har	  god	  hjælp	  af	  Rasmus	  Sinding	  fra	  Sorø	  gymnastik	  efterskole	  og	  Jacob	  Czepluch	  fra	  DGF´s	  
ungdomsnetværk.	  
	  
Regionerne	   	  
Region	  hovedstaden	  	  
Har	  i	  samarbejde	  med	  Gym	  Helsinge	  arrangeret	  gymnasternes	  dag.	  
De	  har	  lavet	  opsøgende	  udviklingsarbejde,	  for	  at	  arrangere	  og	  afholde	  et	  pinsestævne	  på	  Bornholm.	  

	  
Region	  Sjælland	  	  
Havde	  opvisning	  i	  Knuthenborg,	  240	  gymnaster	  fra	  10	  foreninger,	  havde	  en	  herlig	  solskinsopvisning.	  
Ligeledes	  havde	  regionen	  planlagt	  et	  kursus	  i	  håndredskaber	  til	  opvisningshold.	  Det	  blev	  desværre	  aflyst,	  
da	  instruktøren	  blev	  syg.	  
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Region	  Fyn	  
Havde	  i	  regionen	  planlagt	  et	  seniorevent,	  som	  desværre	  blev	  aflyst	  p.g.a.	  for	  få	  deltagere.	  
Stod	  for	  at	  arrangere	  Gymnasternes	  dag.	  
	  
Region	  midtjylland	  	  
Har	  afholdt	  gymnasternes	  dag	  på	  Gymnastikhøjskolen	  v.Viborg,	  og	  det	  blev	  en	  fantastisk	  dag,	  hvor	  en	  bred	  
vifte	  af	  DGFS	  gymnastikaktiviteter	  blev	  vist.	  
Der	  er	  ligeledes	  blevet	  arrangeret	  en	  ungedag	  med	  gymnastikaktiviteter	  indenfor	  sportsacro,	  
idrætsgymnastik	  og	  team	  gym.	  
I	  samarbejde	  med	  Dansk	  Svømmeunion	  har	  Region	  Midtjylland	  afholdt	  tre	  fredage	  for	  unge	  i	  alderen	  12-‐17	  
år,	  hvor	  de	  blev	  tilbudt	  gymnastik	  og	  svømmeaktiviteter.	  
Regionen	  har	  også	  afholdt	  aktivitetsdag	  i	  Randers	  for	  50	  +.	  Dagen	  startede	  med	  velkomst	  og	  morgensang.	  
Kathe	  Rasmussen	  fra	  Aarhus	  var	  instruktør,	  og	  hun	  startede	  med	  Ballroom	  Jam,	  hvor	  alle	  fik	  rørt	  både	  krop	  
og	  lattermuskler.	  
Herfter	  fik	  alle	  frokost,	  og	  dagen	  sluttede	  med	  sang	  og	  kaffe.	  Til	  dette	  senior	  arrangemet	  deltog	  62	  seniorer	  
	  
Samarbejde	  med	  forbundskontoret	  
Der	  har	  i	  breddearbejdet	  også	  været	  arbejdet	  sammen	  med	  forbundskontoret,	  og	  det	  er	  positivt	  hvor	  
mange	  nye	  breddeaktiviteter,	  der	  herfra	  støtter	  op	  om	  GfA.	  
Her	  kan	  bl.a	  nævnes	  GymFamily	  som	  er:	  
-‐	  et	  træningstilbud	  til	  familier	  
-‐	  fastholdelse	  af	  tweens	  og	  teens	  
-‐	  mere	  socialt	  liv	  i	  foreningen.	  
	  

Ligeledes	  vil	  jeg	  nævne	  ”Vi	  bevæger”,	  som	  er	  et	  samarbejde	  mellem	  gymnastik	  og	  svømning,	  hvor	  fokus	  
er	  medlemsudvikling	  og	  en	  målrettet	  indsats	  omkring	  fastholdelse	  af	  de	  8-‐12	  årige	  (tweens)	  i	  gymnastik	  
og	  svømning.	  
	  

Fremadrettet	  ser	  vi	  ind	  i	  en	  lang	  række	  bredde	  aktiviteter,	  hvor	  Gymnasternes	  Dag,	  GymDanmark	  i	  
Tivoli,	  Gymnastrada	  og	  Gym	  For	  Life	  er	  nogle	  af	  disse.	  
	  
	  
Strategisk	  projekt	  
I	  samarbejde	  med	  direktør	  Ulrik	  Blinkenberg	  har	  et	  udvalg	  fra	  bestyrelsen	  det	  seneste	  år	  haft	  fokus	  på	  
GFA	  og	  regionerne	  gennem	  et	  strategisk	  projekt.	  Udvalget	  har	  udarbejdet	  et	  kommissorium	  for	  dette	  
arbejde,	  som	  præsenteres	  på	  GFA´s	  aktivitetsmøde.	  
Det	  er	  GFA´s	  fornemmeste	  opgave	  at	  skabe	  breddeaktiviteter	  i	  gymnastikken,	  og	  det	  synes	  jeg	  alle	  
historierne	  her	  viser,	  at	  vi	  gør.	  
Alle	  disse	  aktiviteter	  vidner	  om,	  at	  der	  har	  været	  masser	  af	  aktivitet	  for	  bredden,	  og	  heldigvis	  for	  det	  J	  
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Det	  er	  mit	  håb,	  at	  vi	  i	  GFA	  udvalget	  har	  den	  stabilitet,	  der	  skal	  til	  for	  at	  fortsætte	  udviklingsarbejdet	  og	  
arbejdet	  med	  at	  styrke	  GFA	  og	  regionernes	  samarbejde,	  samt	  at	  fastholde	  og	  skabe	  nye	  aktiviteter	  for	  
gymnastikken.	  
Slutteligt	  vil	  jeg	  gerne	  takke	  medlemmerne	  i	  GFA	  udvalget	  for	  jeres	  store	  arbejde	  med	  gymnastikken.	  Jeg	  
vil	  også	  takke	  medlemmerne	  i	  regionerne	  for	  jeres	  arbejde.	  

	  
4. Spørgsmål	  til	  beretningen	  

Hvor	  går	  den	  sydlige	  grænse?	  
Lene:	  ved	  Horsens.	  
	  

5. Regnskab	  2013	  (vedlagt	  sidste	  i	  dette	  referat)	  

Direktøren	  henviste	  gennemgang	  af	  regnskabet	  på	  det	  ordinære	  rep.møde.	  
Der	  arbejdes	  på	  at	  skaffe	  flere	  midler	  til	  breddearbejdet.	  
Regnskabet	  viser	  et	  lille	  underskud	  på	  4.437	  kr.	  
	  
Lotte	  Kok:	  stillede	  spørgsmål	  til	  forståelsen	  af	  regnskabet	  for	  2013	  i	  GfA.	  
Ulrik	  Blinkenberg:	  resultatet	  for	  2013	  i	  GfA	  er	  et	  underskud	  på	  4.437	  kr.	  og	  er	  regnskabet	  udtryk	  
for,	  at	  GfA	  regnskabet	  stort	  set	  hviler	  i	  sig	  selv.	  
Inger	  K.	  Nielsen,	  Silkeborg:	  Er	  der	  ikke	  tilført	  midler	  til	  udvalget	  i	  2013?	  	  
Ulrik	  Blinkenberg:	  der	  er	  tilført	  ressourcer	  til	  GfA	  i	  form	  af	  support	  fra	  forbundskontoret.	  
Flemming	  Knudsen:	  arrangements-‐	  og	  startgebyr	  genereret	  i	  diverse	  udvalg	  indgår	  i	  forbundets	  
samlede	  koncernregnskab,	  hvorfra	  midlerne	  omfordeles.	  
Janne	  Jelstad:	  events	  har	  deres	  egne	  regnskaber	  som	  ikke	  fremgår	  af	  GfA	  regnskabet.	  
Karina,	  GymHovedstaden:	  de	  aktiviteter,	  der	  ligger	  i	  regionerne,	  ligger	  de	  respektive	  regioners	  
regnskaber	  	  
	  

6. Målsætningsaftale	  og	  planer	  for	  2015	  

Fremsendes	  efter	  mødet	  pga.	  tidspres.	  
	  

7. Budget	  2015	  (vedlagt	  sidste	  i	  dette	  referat)	  

Fremsendes	  efter	  mødet	  pga.	  mangel	  på	  tid	  på	  mødet.	  
Ulrik	  Blinkenberg	  lover	  at	  der	  vil	  blive	  arbejdet	  på	  et	  mere	  gennemskueligt	  budget	  for	  alle	  
forbundets	  breddeaktiviteter	  

	  
8. Præsentation	  af	  ”Gym	  For	  Life”	  

Gym	  For	  Life	  challenge	  (GLF)	  er	  en	  opvisningskonkurrence	  under	  FIG	  hvert	  4.	  år.	  
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Næste	  gang	  er	  i	  Norge	  2017.	  
Reglement	  for	  Gym	  For	  Life	  blev	  uddelt	  på	  mødet.	  
Allan	  Andersen,	  Grevinderne	  præsenterede	  holdets	  oplevelse	  ved	  deltagelse	  i	  konkurrencen	  
Gym	  For	  Life	  i	  2013.	  
	  
Henrik	  Striboldt,	  Ringsted	  IF:	  Hvordan	  rejser	  man	  økonomi	  til	  rejseudgifterne?	  
Allan	  Andersen,	  Grevinderne:	  med	  Gym	  For	  Life	  reglementet	  har	  man	  en	  ramme,	  der	  giver	  
mulighed	  for	  at	  være	  kreativ.	  Allan	  ser	  også	  økonomiske	  muligheder	  i	  denne	  form	  for	  gymnastik,	  
fordi	  den	  gør	  gymnastikken	  mere	  ”showificeret”	  og	  således	  at	  man	  kan	  sælge	  en	  opvisning	  til	  
forskellige	  begivenheder.	  
Søren	  Nielsen,	  Brande:	  er	  der	  plads	  til	  flere	  hold	  for	  hver	  nation?	  
Allan:	  ja	  
Flemming	  Knudsen:	  intentionen	  fra	  FIG	  er	  et	  simpelt	  reglement.	  Det	  er	  ikke	  tænkt	  som	  en	  
konkurrence.	  
Inger	  K.	  Nielsen,	  Silkeborg:	  nævnte	  Signe	  pokalen	  	  
Lene,	  GfA:	  det	  er	  GfAs	  tanke	  at	  gå	  i	  retning	  af	  Signe	  Pokalen	  
Henrik	  Striboldt,	  Ringsted:	  kunne	  man	  måske	  kæde	  dette	  sammen	  med	  Gymnasternes	  Dag?	  
Karina,	  GymHovedstaden:	  man	  kan	  vælge	  at	  bruge	  lyssætning	  til	  Gymnasternes	  Dag.	  GfAs	  
arbejde	  mht.	  GFL	  går	  på	  at	  bringe	  GFL	  til	  Danmark,	  så	  danske	  hold	  kan	  deltage.	  
Helle	  Buus,	  Gefion:	  hvorfor	  skal	  der	  være	  plads	  til	  min.	  800	  deltagere	  ved	  et	  GFL	  stævne	  i	  
Danmark?	  Det	  sætter	  begrænsninger.	  Er	  der	  mulighed	  for	  at	  sætte	  det	  mindre	  op?	  
Lene,	  GfA:	  Ja,	  muligvis	  
Allan	  Andersen,	  Grevinderne:	  jeg	  tror,	  at	  det	  skal	  sættes	  stort	  op	  fra	  starten.	  
	  

9. Indkomne	  forslag	  

Ingen.	  
	  

10. Valg	  af	  medlemmer	  til	  udvalgene	  jf.	  vedtægterne	  

GFAs	  ledelse:	  
Formand	  -‐	  Lene	  Christiansen	  	   	   (lige	  år)	   villig	  til	  valg.	  Valgt.	  
Næstformand	  -‐	  Lykke	  Moesgaard	  	   (Lige	  år)	   villig	  til	  genvalg.	  Valgt.	  
GymSjælland	  -‐	  Lise	  Ravnkilde	  	   	   (Udpeget)	   udpeges	  for	  2	  år	  i	  lige	  år	  
GymNordjylland	  -‐	  Mette	  Mønster	  	   (Udpeget)	   udpeges	  for	  2	  år	  i	  lige	  år	  
GymHovedstaden	  -‐	  Karina	  Vestermark	  Jensen	  (Udpeget)	   udpeges	  for	  2	  år	  i	  lige	  år	  
GymMidtjylland	  -‐	  Anja	  Astrup	  Larsen	  	   (Udpeget)	   udpeges	  for	  2	  år	  i	  lige	  år	  
GymSydjylland	  -‐	  udvalgsmedlem	  mangler	   	   Vakant.	  
	  
Der	  efterlyses	  frivillige	  regionsmedlemmer	  til	  GymSydjylland.	  
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11. Opgave	  –	  ”se	  fremad”	  

Sanne	  Honoré,	  udviklingskonsulent	  præsenterede	  familietræningskonceptet	  GymFamily,	  som	  alle	  
foreninger	  nu	  kan	  sætte	  gang	  i	  ved	  at	  henvende	  sig	  til	  deres	  regionale	  konsulent.	  

Lotte	  Kok,	  Greve:	  vi	  oplever	  problemer	  med	  at	  rekruttere	  nok	  til	  vores	  forælder-‐barn	  (8	  til	  10	  år)	  
hold.	  

Inger	  K.	  Nielsen,	  Silkeborg	  GF:	  har	  gode	  oplevelser	  med	  forældre-‐barn	  (2	  til	  10	  år)	  hold.	  

Helle	  Klüwer,	  Lystrup	  IF:	  har	  gode	  erfaringer	  med	  forældre-‐barn	  hold.	  

Janne	  Jelstad,	  event-‐	  og	  marketingkoordinator	  præsenterede	  tre	  internationale	  eventstilbud	  i	  de	  
kommende	  år;	  Gymnaestrada	  2015	  i	  Helsinki,	  EUROGYM	  2016	  i	  Tjekkiet	  samt	  Golden	  Age	  2016	  i	  
Slovenien.	  

	  

Opgave	  til	  alle	  i	  salen:	  hvilke	  GfA	  tiltag	  kunne	  din	  forening	  tænke	  sig	  at	  deltage	  i?	  

Lotte	  Kok,	  Greve:	  vi	  vil	  gerne	  lære	  af	  de	  foreninger,	  der	  har	  været	  i	  gang	  med	  de	  forskellige	  
projekter	  (KiB,	  GymFamily	  mv.),	  så	  man	  som	  forening	  ikke	  laver	  de	  samme	  fejl	  som	  andre	  
foreninger.	  

Helle	  Buus,	  Gefion:	  vi	  ønsker	  os	  et	  Gymnastikkens	  Hus,	  hvor	  alle	  gymnastikdiscipliner	  kan	  udfolde	  
sig.	  

Claus	  Trenckner,	  Køge	  Bugt:	  vi	  skal	  sørge	  for	  ikke	  at	  gøre	  det	  samme	  som	  DGI.	  

Søren	  Nielsen,	  Brande:	  afstanden	  ml.	  foreninger	  er	  stor	  hos	  os	  (i	  Vest	  DK),	  så	  det	  er	  svært	  at	  samle	  
folk	  til	  arrangementer	  uden	  for	  sæsonen.	  	  

	  

12. Eventuelt	  

Anders	  Jacobsen	  fortalte	  om	  arbejdet	  med	  en	  ny	  frivillighedsstrategi	  i	  GymDanmark.	  

Helle	  Klüwer,	  Lystrup:	  kunne	  man	  lave	  noget	  arrangement	  i	  f.eks.	  Djurs	  Sommerland	  eller	  LEGO	  land?	  

Lene,	  GfA:	  det	  kan	  man	  helt	  sikkert.	  

Lene	  Christiansen	  takkede	  de	  fremmødte	  for	  deres	  deltagelse.	  
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Regnskab	  2014	  og	  budget	  2015	  

	  

	  
	  
	  

Realiseret	   Budget	   Realiseret	   Budget	   Budget	  

2013	   2013	   1/1-‐31/8	  
2014	   2014	   2015	  

	   	   	   	   	   	   	  Kursusindtægter	   	   1.170	   	   	   	   	  Arrangementsindtægter	   	   163.205	   	   134.395	  
	   	  Andre	  indtægter	   	   5.000	   	  	   	  	   	  	  

	  
	   	   	   	   	   	   	  Indtægter	  i	  alt	   	   169.375	   	   134.395	   	   	  

	   	   	   	   	  
	   	  Børn-‐/ungeområdet	   	   132.766	   	   117.340	  
	   	  Møder	  og	  

administration	   	   21.362	   	   15.139	  

	   	  Andre	  udgifter	   	   19.684	   	  	   19.386	   	  	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  Udgifter	  i	  alt	   	   173.812	   	   151.865	   	  
	  	   	   	   	   	   	   	  Resultat,	  Gymnastik	  for	  alle	   4.437	   42.000	   17.470	   40.000	   40.000	  

	  


