
 

REFERAT URG MØDE 5 - SØNDAG D. 20. SEPTEMBER 2015 
Idrættens Hus, Brøndby. GymDanmark mødelokale, 5. sal. Kl. 9 – 16. Frokost undervejs.  
Anette afbud indtil kl. 12. 
Gitte, Nicoline, Beth og Anders afbud. 
 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og referent. 

2.  Nyt fra formanden 
- Der forventes på nuværende tidspunkt at Gymdanmark går ud af året med et underskud, det er 

der forskellige årsager til bl.a. Gymnastrada, og manglende sponsorindtægter samt en 
usikkerhed på om vi kommer ud med et underskud fra VM i trampolin og tumbling. 
 

- Udvalget synes, at det er ærgerligt at GymDanmark kører med underskud og håber og tror på, 
at FL holder tæt øje med økonomien. 
 

- Der er åbnet op for at Rytmisk skal være med i ATK projektet, sammen med Team Gym og 
tumbling  – og vil arbejde fremadrettet for at få udviklet kurser/materialer i 2016. 
 

- Der bliver kigget på den regionale/nationale struktur på licens delen. Der er nedsat en 
arbejdsgruppe. Der skal kigge på om der skal indføres regional licensstruktur. 

3. URG og Vækstforum 
Next step: URG kommissorium 

Punktet udgår, efter afbud fra Anders Jacobsen 

4.  Opfølgning fra dialogmøder 
- Nyt dialogmøde Sjælland? 

Vi afholder ikke et nyt dialogmøde på Sjælland.  
 
- Igangsætning evt. aktiviteter foranlediget af dialogmøderne 

- Vi har gennemgået referaterne fra de to afholdte dialogmøder, og tingene er taget til 
efterretning.  
Gymtræner 1 – Overvej om det stadig skal være en uge i sommerferien/efterårsferien, måske i 
stedet flere weekender.  

5.  Opfølgning på referater 
- Referat URG august-møde, afslutning/godkendelse 

Referatet fra URG augustmøde er godkendt. 
 

- Referat AGG Forum, afslutning/godkendelse 
AGG referatet er endnu ikke godkendt. Afventer stadig afklaring af en kommentar. HJH 
indhenter korrekt kommentar.  
 

6.  Budget 2016 
- Aktiviteter og handlingsplan 2016 – til årsmøde og beretning 

 
- Opsamling fra arbejdsgruppernes oplæg (CKR samler) 

Intet modtaget d.d.  derfor en kort præcisering af hvad det er vi vil med prosa teksten. 
- Hanne E sender omkring dommere 
- Susanne sender omkring RSG 



 
- Lotte sender omkring Stævner 
- Anette sender omkring AGG 
- CKR Laver omkring kurser. 

 
 

7.  Årsmøde 2015 
- Skr. beretning, korrektur, deadlines 

Hanne skriver et udkast, det skal sendes til GymDanmark senest d. 29. september – hver derfor 
opmærksom på kort frist til korr.  
Referent – vi spørger Katja eller Tina Kristensen om en af dem vil. 
Dirigent – vi spørger Kristine Wagner om hun vil igen. 
 

- Udvalgets mundtlige beretning 
Hanne laver oplæg til drejebog 

 
- Valgsituationen: 

Beth (næstformand), Lotte, Susanne, Hanne E. Alle villige til genvalg! 
 

- Tilmelding til repmøde og årsmøde 
HUSK selv at melde sig til rep. og aktivitetsmøde inde på GymDanmark.dk 
 

-  

8. Status - Stævnegruppen – v/Susanne 
- Stævner 2017, datoer forslag til beslutning 

Vi opdaterede stævnekalender – der er et par ubekendte. Vi har budt ind til IFAGG omkring 
afholdelse af en World Cup final i 2017. Hvis det bliver til noget så vil det have indflydelse på de 
normale stævner. Vi spørger Sorø og Greve hvornår de ønsker at afholde deres cups i 2017. 
Afventer svar fra Ifagg omkring World Cup 2017. 
 

- Drejebog for stævner (oplæg fra Kitt) - beslutningsoplæg  
Stævnegruppen arbejder videre med oplægget. 

9. Status – AGG elitesektion 
- Carsten har påbegyndt arbejdet med at få synliggjort AGG og RSG elite på Hjemmesiden.  

Susanne følger op. 
- Tæppe ved AGG konkurrencer 

Spørgsmål omkring forsikring. Hvordan er man som forening dækket hvis man låner/lejer et 
tæppe af en anden forening.  CKR afklare spørgsmål med Forsikringsselskab Idrættens 
Forsikringer  
 

- 1 eller 2 tæpper til konkurrencerne. Punktet bliver udskudt og vi tager det op når vi har klarhed 
over ansvarsfordelingen/økonomi. 
  

- AGG dommerbesætning, World Cup I, økonomi.  
Hvordan finansierer vi, at der skal dommere ud til alle konkurrencer, betalt af URG? 
 
Der gives besked til dommerne at ev. Deltagelse ved cup i november er ved egen betaling. 
 

- Dommerstruktur AGG – ønskes dialog med URG om dette. (mail fra AHJP 7/9) 



 
 
Omkring den fremadrettede proces så forsøges der at holde møde den 31. okt. eller d. 21/22 
nov.  
 
Annette besvarer mails fra Mette og Julie, at vi afventer et møde i URG/Elitesektionen 
førstkommende efter aktivitetsmødet. Vi er i en proces, og er i gang med arbejdet.  

 
- Informationsflow til formand URG elitesektion. 

Præciseringer af hvilke informationer der ønskes. 
 

- Informations flowet til formanden skal følge samme retningslinjer som for de andre 
arbejdsudvalg/grupper dvs. Referat, løbende informering omkring nye tiltag samt status 
omkring stævner/camps osv. holder budgetterne. Formanden for URG er med på res@ mailen 
hvor al kommunikation i forvejen er.  
 
 

10. Status – DM for efterskoler 
- Holder kursus snart, men der mangler tilmeldinger. Tager fat i Carsten for at få fat i flere 

mailadresser. 
 

- URG besluttede at der kunne gå 100 kr. af foreningens tilmeldingsgebyr til afholdende 
skole/forening, uden at prisen stiger.  
 
 

11. Status – RSG gruppen 
- NM 

Er stille og roligt ved at løbe i gang. Det er i tæt samarbejde med GymDanmark kontoret. 
 

- RSG seminar/Dommerkursus i sept/okt. 
Seminaret blev aflyst. Vi håber, at der kommer mange deltagere på dommerkurset. 
 

- VM deltagelse 
2 trænere og 2 gymnaster har deltaget, og fået en masse gode erfaringer med sig hjem. 
Susanne og Beth vil holde møde med dem der har været afsted til VM. 
 

- RG Friends 
Der skal holdes møde mellem URG og RG Friends – for at styrke samarbejdet, med de gode 
kræfter der er i RG Friends som gerne vil arbejde for RSG, samt sikre de rigtige retningslinjer. 
 
Savner større synlighed fra GymDanmarks side omkring at RSG har haft nogle piger med til VM. 

12. Status – Grand Prix arbejdsgrupper 
- Instruktørkurser v/Camilla 

Netop afholdt GPR kursus i Vejen. 28 deltagere, hvoraf 4 gik efter et par timer. 3 instruktører 
var afsted.  Der blev efterspurgt mere koreografi inspiration fremadrettet. Ellers en god 
evaluering hvor ca. halvdelen af instruktørerne har besvaret og meldt positivt tilbage. 
 

- CKR laver en analyse i efteråret af hvordan foreningernes kursusvaner er og hvad de ønsker dig 
fremadrettet.  



 
 

- Dommerkurser v/ Hanne E 
 

Begynderkursus gik godt – God dag med stor deltagelse. 
Afsluttet med en test, som vil blive taget med i den samlede dommerevaluering. 
 
Dommerkursus i Vejen  
30-35 tillmeldte = positiv udvikling.  
 
Reglementsgruppen v/Hanne E og Lotte 
Behandling af forslag til ændringer – se referat fra GPR seminar (AHJP) 

- Antal figurer bliver 3 i Mikro -  sættes til godkendelse på aktivitetsmødet for sæson 2015/2016 
- KS og KB kan være pointgivende også selv om de bliver lagt i supplerende, sættes til 

godkendelse på aktivitetsmødet for sæson 2015/2016 
- Forslag om at sætte kunstnerisk karakter op til 6. nedstemmes af URG. 

en flertalsbeslutning. Det er en meningsdannende karakter, der ikke skal fylde mere. Samtidig, 
så ønsker vi at opretholde samme pointsystem som i AGG.  

- Forslag om release ind i reglementet – skal indsendes som nyt ændringsforslag til godkendelse 
for sæson 2016/2017 
Reglementsgruppens begrundelse for ikke at tage release med nu, er at det ikke er indsendt 
som ændringsforslag.  Og reglementsgruppen siger at det er muligt at lave øvelsen selv om det 
ikke er i reglementet – og derfor så stadig gælde i AGG. 

 
- Dommergruppen v/Anette. Antal dommere ved årets konkurrencer  

Mødes først d. 3.-4. oktober i vejen. Der er sendt besked til dommerne omkring, hvornår de kan 
dømme.  
Speakerposten bliver trukket ud som en separat post på budgettet, så dommerøkonomien ikke 
bliver belastet af det.  

13. GymDanmark konkurrencebestemmelser 
Spørgsmål omkring fælleskonkurrence bestemmelse 

- Alle går tilbage og læser reglerne igennem til behandling ved næste møde.  
 

Lottes kommentarer: 
- Konkurrencer og licenser – hvornår er det en konkurrence, og hvordan hænger det sammen 

med de hold der er fritaget for licens.  
 

- Landeflag, OBS de skal være synlige ved alle internationale konkurrencer. 
 

- Medlem af en forening – tre måneder inden en konkurrence, tilmelding for de fleste foreninger 
er d. 1. sep. -  første konkurrence i URG er allerede i november, det giver problemer for mange 
foreninger.  
 

14. Eventuelt 
Næste URG-møde: forslag: søndag d. 22. november (tema, møde 1- 2015-16: Arbejdsgrupper, fordeling 
af opgaver).  
 
Resultatformidling – licens for systemet. Hvem betaler - Lotte tager kontakt til kontoret omkring agg 
systemet.  



 
 


