
 
 
 
Referat af UTT-mødet 28. april 2015. 
 
 
Til stede: Trine, Sarah, Flemming, Bo, Rikke, Maria og Marianne. 
Afbud: Erik og Søren. 
Referat: Marianne 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Nye punkter: Ingen 
 

2. Godkendelse af sidste referat 
Gennemgang af øko-rapporter udsat til næste møde, da det mest er Erik, der savner 
overblikket. 
Godkendt 
 

3. Økonomi 
Rikke gennemgik det forslag, som hun har lavet til UTT-budget 2016. 
 
Vi havde en lang diskussion omkring opdeling af budgettet i en trampolin-del og en tumbling-
del. Hvis det stadig er Trine, der godkender alt vedrørende konkurrencer, så bør al 
konkurrence ligge i hendes del af budgettet. På samme måde bør al kursus ligge under Sarahs 
del, hvis det er hende der skal godkende. 
 
Selv om konkurrencer og kurser ligger hos Trine/Sarah er de stadig opdelt efter 
trampolin/tumbling, så alle kan se hvilke aktiviteter, der genererer penge og hvilke der giver 
underskud. 
 
Hvordan er det så med de specielle aktiviteter som ad hoc gruppen har? Hvem godkender her? 
Er det Søren? 
 
Rikke tilretter budgettet, så konkurrencer og kurser ligger samlet, som de plejer. 
 

4. Startpakker 
Startpakkerne ligger hos BU. Udvalget kigger på dokumenterne og vender tilbage. 
 

5. Materialefond 
Hanne Hede har lavet et forslag til ”cigarkasse” til Materialefonden. Forslaget bliver forelagt 
forbundsbestyrelsen til vedtagelse. 
 

6. Næste møder  
Mandag den 8. juni 2015 kl. 20.30 - skype 
Marianne laver doodler til efterårets møder. Vi skal have et fysisk møde i august/september. 
Vi forsøger at lave et møde med Flemming Knudsen snarest – bl.a. omkring budget 2016. 
 

7. Kort nyt fra de enkelte udvalg 
Forbundsbestyrelse: 
Besøg fra Købstædernes forsikring som fortalte om den aftale, der er lavet omkring forsikringer 
og sponsorat. 
  
Årsregnskabet 2014 er færdigt og underskrevet. Der er et lille overskud. 



 
 

 
Der startes op på processen med budget 2016. 
En enig bestyrelse har valgt at opsige Trine Bay på grund af økonomien. Samtidig vedtog 
bestyrelsen at Betina Juul Nielsen og Hanne Hede indtræder i ledelsen indtil videre. 
 
Der arbejdes stadig på ansættelse af ny direktør. Der er ansættelsessamtaler i slut april, start 
maj. 
 
Strategien for 2012-2015 fremskrives til 2016. Den nye strategi forventes klar i 2016 og 
kommer til at gælde for 2017-2020. Dette kommer på repræsentantskabsmødet 2015. 
 
Elite: 
Tues mangler stadig at få eliteårsregnskaber for 2013/2014 fra Henrik. 
Der er ønske om at materiale til elitemøderne fremsendes 14 dage inden mødet. 
Tres: Bo kontakter Peter Jensen og spørger om han vil deltage i elitearbejdet. 
 
Uddannelsesudvalg: 
Der har været afholdt møder med Pil og Bu Tureby om implementeringen af ATK i diverse 
kursusmaterialer. Samtidig forsøger man at få ”den røde tråd” til at løbe gennem materialerne 
til alle UTT kurser. 
 
Teknisk udvalg: 
Der er snart DM i Holstebro. Her vil vi afprøve det beregningsprogram, der skal bruges til 
WAG.  
Det bliver et dyrt DM, da der er mange dommere der skal flyttes til Holstebro og have en 
overnatning. 
 
Vi har fået en udfordring, da det snart ikke længere er nok med 2 dommerteams til de store 
konkurrencer og der mangler dommere. Det er en udfordring at få uddannede dommere fra de 
klubber, der stiller med rigtig mange deltagere. 
 
Breddeudvalg: 
Intet andet end det vi allerede har talt om. 
 

8. Eventuelt 
Intet. 
 


