
 

REFERAT URG MØDE 4 - SØNDAG D. 28. AUGUST 2015 
Sted:  Idrættens Hus, Brøndby. GymDanmark mødelokale, 5. sal. Kl. 9 – 16. Frokost undervejs. Hanne J 

medbringer morgenbrød. 

Afbud: Nicoline. 

Anders Jacobsen, formand for GymDanmark Eliteudvalg, deltager indtil frokost (punkt 3). 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og referent. 
Camilla referent 
Gitte ordstyrer 

2.  Nyt fra formanden 
Bestyrelsesseminar 
Ny direktør – Ditte Okholm-Naut 
Ingen dispensationer på licensdelen for GPR. Vi fast holder at alle rækker skal indløse licens, da alle 
rækker kan deltage ved et DM. 
Derudover, så blev vi informeret om: 
Visionen DIF og DGI samarbejde.  
DGF´s Eventstrategi 
 
Desuden så diskuterede vi fremtidige internationale AGG stævner 
2017 en worldcup i 2017 og muligvis et VM i 2018 
 
Besked til kontoret fra Udvalget 
Husk at informere politikerne omkring, de ændrer mailadresserne inden de gør det. 
 
Snowman produktion har hyret 2 RSG gymnaster ind til et program med mænd der skal dyste med 
vimpel. Et program på Kanal 5. Dejligt at RSG kommer på det gymnastiske landkort.  
 

3. Vækstforum og URG 
- Kort info om opstartsmøde i Vækstforum v/Hanne 

Møde i juli måned, det var første møde, hvor er vi henne og hvordan får vi sat det i gang.  
- Information om vækstforum og oplæg  v/ eliteudvalgsformand Anders Jacobsen 

5 spilleregler defineret af facilitator Anders Jacobsen: 
- Dem der er med i processen arbejder bredt for de aktiviteter (alle 3) der er i det rytmiske miljø 
- Sige højt hvad man tænker 
- Respektere andre kan have andre meninger 
- Gør hinanden gode 
- Bakker op om det som udvalget bestemmer 

 
Vi skal retænke spørgsmålet ”hvad er elite”, hvordan arbejder vi med eliten, og hvordan 
fordeler vi vores arbejdskræfter bedst.   
 
Vi skal tænke over, hvornår det er hensigtsmæssigt at involvere klubberne. 
I processen. De har ikke direkte indflydelse på hvordan  arbejdsstrukturen skal være, men for 
at få det bedst mulige udgangspunkt for samarbejde med klubberne, så er det altid godt at 
involvere dem i processen. 



 
 

Proces fremadrettet – workshop 
- Understøtte gymnastikken bredt.  
- Spilleregler for at understøtte processen 
- Der skal være plads til at arbejde med det man brænder for 
- Højde for forskelligheder 
- Plads i strukturen til de frivillige der gerne vil arbejde 
- Udgangspunktet for næste skridt er at arbejde med den struktur vi nu har  
- Enighed om at der skal være noget konkret at fremlægge til aktivitetsmødet 2016.  
 
 
Opsamling på processen i dag:  
Generelt positive toner omkring processen, og det resultat vi i dag er kommet frem til. Kritik af 
forberedelsen til punktet på mødet. Flere gav udtryk for ønske om mere information inden møde, 
så der er mulighed for refleksion. Vi har kigget på en proces der kan understøtte det rytmiske miljø 
til at blive en del af elitearbejdet. Derfor skal vi have defineret eliten. 

4.  URG referater fremadrettet v/Hanne 
- Diskussion af formål, indhold og detaljeringsgrad af URG referater internt/eksternt. 

Beslutningsreferater, referenten laver en kort opsamling under hver punkt. Enhver kan altid få 
ført til referat at vedkommende er uenig  
Husk at holde for øje med hvad formålet med referatet er, det er at skabe fundament for 
næste møde, samt dokumentere de beslutninger udvalget har truffet. Dele med foreningerne 
hvad der rør sig i URG og hvilke beslutninger der bliver truffet.  
F.eks. hvis man har en kommentar/uenighed med beslutningen, så skal det føres til referat 
med navn på den uenige. 

5.  Opfølgning fra juni måneds GPR og AGG seminarer 
- Se referater fra hhv. AGG og GPR seminarer 
- GPR få kommentarer og rettelser til referatet implementeret.  
- AGG kommentarer og rettelser blev diskuteret, desuden diskuterede vi en af de specifikke 

udtalelser, der blev sagt under AGG seminaret, og det blev besluttet at der skulle rettes 
henvendelse til vedkommende, for at få præciseret AGG referatet. 

 
- Nordic Cup – URG synes det er en god idé, og anbefaler elitesektionen at arbejde videre med 

konceptet, og undersøge hvordan rammerne skal sættes. 
 

6.  Kommissorium for elitesektionen v/Susanne 
- Diskussion af struktur, ressourcer og beslutningskompetence 
- Elitesektionens udkast er tidligere sendt til URG 
- URG har kommenteret på udkastet og der er blevet revideret på forskellige punkter.  
-  

7.  Budget 2016 v/Hanne 
- Status 
- Aktiviteter og handlingsplan 2016 – opstart af proces 
- Alle grupper har fået udleveret deres individuelle budgetter, og er bedt om at komme med en 

prosa handlingsplan for budget 2016 til næste møde i september 

8. Forberedelse af Årsmøde d. 23-25. oktober v/Hanne 
- Skr. beretning, hvem skriver hvad, tidsplan, valgsituationen 
- Hanne sender planen ud fra sidste år, med hvem der skriver hvad. 



 
- Alle er villige til genvalg.  

 

9. Status – AGG elitesektion 
Susanne Drygaard ønsker ikke at fortsætte som AGG formand. Kompromiset bliver at Susanne bliver 
som Elitesektionsformand, men Hanne Jensen kommer med på maillisten, så hun får de nødvendige 
informationer, og hvis AGG gruppen under elitesektionen har behov for, at Hanne deltager så giver de 
besked. Hvis der kommer henvendelser til Susanne, så sender hun den videre til res-agg mailen.   
 
Punktet bliver behandlet på møde d. 31. oktober 2015 
 
Udtagelsesstævnet bliver i Fuglebjerg d. 14/15 november. Der skal findes en løsning på lån af tæpper.  
 
Internationale dommere: Vi fastholder at sende Zarah til dommeruddannelsen, men kontakter IFAGG 
og gør opmærksom på at der er tale om en erfaring træner/gymnast men ny i dommergerningen. 
Annette kontakter Tatiana omkring ovenstående 
 
Elitesektionen udkast til en dommerstruktur er under udarbejdelse, Elitesektionenkommer med 
forslag til mødedato og fremsender foreløbige tanker / forslag til debat. 
 
Camps 13. september, Camilla Larsen er ansvarlig for at få lagt det på nettet.  
To undervisere fra Espergærde til pigerækkerne 
En finsk underviser til Junior/senior 
 

10. Status – DM for efterskoler 

 Beslutning om reglementsændring til junior/senior 

 29. september instruktørkursus i Vejstrup, Lotte Kok er ansvarlig for den videre proces. 

 Reglementsændring til Junior og senior. Det bliver revideret, så det ligner junior/senior GPR med 
diverse undtagelser.  
 

11. Status – RSG gruppen 
VM, NM i marts, RSG seminar 

- VM – to piger der skal til VM i Stuttgart. 
- Nordisk – første møde er afholdt. Arbejdsopgaverne er fordelt mellem URG og GYMdanmark 
- RSG seminar – der skal åbnes for tilmeld. 
- Redskabskursus -  Der kommer en russer og underviser d. 4. oktober, i Tåstrup. GPR træner er 

velkommen til at deltage aktivt. 
- Dommerkursus i udførelse på vej 
- Der planlægges reglementsgennemgang, når dommer Ida er kommet hjem. Hun er ude og 

dømme pt. 
 

12. Status – Stævnegruppen 
Stævner 2016 
Se ovenstående for løsning på problematikker med haller i 2016. 

- Easter Cup - AGG stævne i Greve – URG deltagelse og økonomi 
- Vi kan ikke sige ja til et økonomisk samarbejde i 2016 

 
Vi henstiller til, at vi har ens politik på deltagelse af internationale dommere. Og ligger op til en 
dialog omkring hvordan dommerne bliver betalt/deltager ved foreningscuppen, for at sikre at 



 
internationale dommere deltager på samme vilkår ved alle stævner i DK. For ikke at udvande 
deltagelse af dommere til DM stævnerne i Danmark  
 

- Drejebog for stævner, Kitt Montell har lavet et udkast til en drejebog, som URG kan 
kommentere på. Susanne sender rundt med sine kommentarer. 

13. Status – Grand Prix arbejdsgrupper 
- Instruktørkurser v/Camilla 
- Træner 1 – vi har afholdt endnu en uges træner 1, med fuldt hus holder fællesdelen med Akro, 

og GPR delen med undeviser Julie Hejberg. Størstedelen roser uddannelsen. Der efterspørges 
en synlig forskel på hvad der er hjælpetræner kurser og træner 1 kurser.  

- Randers kursus Der har været holdt et lokalt kursus i Randers, som Janne og Martine fra Greve 
var instruktører på. Det var godt besøgt også af instruktører uden for Randers. 

- GPR kursus Vejen – Kurset ændres fra to til en dag, grundet for få deltagere. Vi fastholder 
instruktørerne, men lidt færre timer. Prisen sættes ned til 1000 kr.  
Spotkursus – Nikoline, vil forsøge at lave et Skadesforbyggelseskursus øst/vest. 
 

- Dommerkurser v/ Hanne E 
Der er styr på dommerkurserne – de er lagt på nettet. 

- Reglementsgruppen v/Hanne E og Lotte 
Flot revidering af reglementet – er lagt på nettet. 
Ændringsforslag til aktivitetsmødet: tre opstillinger + Julies forslag bliver fremlagt til 
aktivitetsmødet. 
Ændringsforslag til at øge den kunstneriske karakter med 2 karaktere –  ændringsforslag 
sendes til URG inden næste møde. 
Tilpasse minireglementet, så det passer med AGG, så der er de samme sværheder.   

- Dommergruppen v/Anette 
Holder første møde i Vejen 5.-6. september 
Kigger nærmere på økonomien 

- Dialogmøde i greve 
Bliver aflyst grundet for få tilmeldte. Der er kun 2 tilmeldte. Tilmeldingsfristen var d. 21. 
august 2015. Hanne kontakter de to for at tage dialogen pr. telefon 

14. Opfølgning på formuleringer, seneste URG referat.  
Referatet er blevet rettet til med nye formuleringer. Lotte retter til. 

15. Eventuelt 
Næste møde: 20. september kl. 9-16. Tema: årsmøde, budget 2016, AGG dommerstruktur 
 
 

 


