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0)

Velkommen v. Flemming Knudsen. 1 min. stilhed for Henning Pedersen.
Byder Ditte Okholm Naut velkommen som ny direktør.
Takker Jytte Storm, der træder tilbage som næstformand, for indsatsen gennem årene

1)

Valg af dirigent
Forbundsledelsen foreslog Willy Rasmussen, DIF, som blev valgt til dirigent.
Willy Rasmussen takkede for valget og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt jf. vedtægterne.
Dagsorden er godkendt. Ingen indkomne forslag fra repræsentantskabet
Processen omkring med stemmesedler blev gennemgået.

2)

Valg af stemmetællere.
Ordensudvalget foreslået og valgt. Ved mødets start konstateredes 154 stemmeberettigede

3)
Formandens beretning
Forbundsformand Flemming Knudsen fremlagde den mundtlige beretning, som her gengives i kursiv:
Forandringer og muligheder. Det er de to ord, der bedst beskriver, hvordan på verden ser ud for Danmarks
Gymnastik Forbund – GymDanmark her i 2015.
Verden omkring os forandres. Den danske idrætsverden i særdeleshed.
GymDanmark er ved at udarbejde en ny strategi for 2017 – 2020. DIF har i maj vedtaget et politisk program for de
næste 4 år, som sætter rammerne for den idrætsverden, som GymDanmark er en implementeret del af.
‘Bevæg dig for livet’ – Vision 25 – 50 – 75 er nu i fasen, hvor GymDanmark konkret er involveret. Initiativer i forhold
til visionen inden for gymnastik og fitness vil sætte en markant dagsorden i forhold til prioritering og arbejdet i
Danmarks Gymnastik Forbund. For de kommende år. Vi står over for en masse muligheder og dermed også
forandringer.
Strategi 2017 – 2020
Som nævnt har bestyrelsen gennem det seneste år arbejdet med udvikling af strategien for 2017–2020.
Ansvar for arbejdet er placeret i strategigruppen, som i samarbejde med konsulentfirmaet Integral, og bestyrelsen,
har arbejdet medudkast til DNA – Grundfortælling samt vision og mission for GymDanmark. Herefter går arbejdet
med udvikling af målsætning og egentlig strategi i gang. Dette vil involvere de politiske niveauer i Forbundet og
desuden vil også være stadig være muligt for foreningerne at komme med input til strategien.
Den nye strategi vil blive præsenteret på næste års repræsentantskabsmøde, og vil træde i kraft i 2017. Derfor bliver
målsætning for 2012 – 2015 fremskrevet, så den også gælder 2016. Strategien og vil blive fremlagt særskilt på dette
repræsentantskabsmøde.
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Struktur – under udfordring
Struktur og organisering af en organisation, som fx Danmarks Gymnastik Forbund er en dynamisk størrelse.
Og som sådan er vores organisation under stadig udfordring.
Udfordret er vi med vores nuværende organisering, som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i 2012. Især på
to fronter er der behov for særlig opmærksomhed: Den regionale struktur. oOg inden for nogle af
aktivitetsudvalgene.
Det har vist sig at være en udfordring at finde frivillige til forbundets seks regioner og vi må konstatere at kun to ud
af seks regioner i dag har en fornuftig bemanding. Derfor har vi taget initiativ til en revitalisering af GfA – og
regionsarbejdet i Forbundet. Der ligger nu en plan klar, som imødekommer både hensigten med forbundets GfA - og
regionsarbejde og de frivilliges motiv for at gøre et stykke arbejde på området for Gymnastik for Alle.
Erfaringer viser, at man som frivillig gerne vil være med omkring konkrete opgaver og aktiviteter som f.eks. et
stævne. Planen lægger derfor op til at regioner i langt højere grad skal benytte sig af muligheden for at nedsætte
lokale ad hoc-grupper omkring konkrete og afgrænsede opgaver. Grupperne skal være forankrede i regionen – eller
i GfA, hvor der ikke er regionsmedlemmer - og gruppens arbejde skal bidrage til at skabe værdi for gymnaster og
foreninger og så skal arbejdet brande GymDanmark som et forbund med gymnastik for alle. Planen er blevet til i
dialog med nuværende regions- og GfA medlemmer og vil nu blive rullet ud.
Forslaget til ny arbejdsorganisering på GfA- og regionsområdet indeholder følgende centrale elementer:
- GfA – og regionsstruktur opretholdes, som det fremgår af vedtægter
- GfA udvalget har det overordnede ansvar og beslutningskompetence for aktiviteter
- Regionerne motiveres til at nedsætte lokale styregrupper (ad hoc grupper) omkring konkrete og
tidsbegrænsede aktiviteter inden for Gymnastik for alle.
Den videre proces vil være en dialog med involverede politikere – frivillige og ansatte.
Desuden vil foreninger blive inviteret til at indgå i denne fortsatte dialog. Intentionen er, at en ny
arbejdsorganisering på GfA- og det regionale område rulles ud primo 2016.
Aktivitetsudvalgene
Den nuværende struktur rummer aktivitetsudvalg med en eller flere gymnastikdiscipliner, alle med konkurrence
samt udvalget Gymnastik for Alle.
At flere aktivitetsudvalg har ansvar for flere gymnastikdiscipliner, som f. eks udvalget for rytmisk gymnastik,
idrætsgymnastik og udvalget for trampolin og tumbling giver implicit en række udfordringer. Dette gælder både
med hensyn til drift, udvikling og konkurrence set up.
Vigtig er det, at den nuværende organisering ikke virker hæmmende for udviklingen inden for de enkelte discipliner.
At sikre de mest optimale betingelser for udvikling af de enkelte gymnastikdiscipliner er også baggrunden for, at
bestyrelsen har nedsat en ad hoc gruppe for tumbling med direkte reference til ledelsen. Det er bestyrelsens
vurdering, at der i tumblingmiljøet er behov for en periode, hvor der arbejdes uafhængigt. Herved gives muklighed
at afprøve udvikling og organisering samt etablere flere ressourcer, som også er nødvendige for at drifte og udvikle
tumbling I GymDanmark fremover. Adhoc-gruppen arbejder frem til 2017, hvor der på repræsentantskabsmødet vil
blive fremlagt forslag for organisering af tumbling fremover.
GymDanmark – elite
Også sportsligt har 2015 været et fint år for GymDanmark med flotte præstationer ved EM - VM og olympiske
events.
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Medaljer ved EM i Rope Skipping, historisk finalplads ved VM i æstetisk og deltagelse ved European Games samt
EYOF med finaleplads til Marie Skammelsen viser den diversitet som konkurrence og elitegymnastikken I
GymDanmark rummer.
Inden for alle gymnastikdiscipliner i GymDanmark arbejdes med elite. Historik og tradition er meget forskelligt, når
der ses på de forskellige discipliner, ligeså det internationale perspektiv. Internationalt er der discipliner i
GymDanmark med en meget lang international tradition med VM og EM og for enkelte discipliner også et olympisk
perspektiv. Mens andre discipliner har en langt kortere og mere geografisk afgrænset international udbredelse.
Dette er parametre, som må medtænkes I en prioritering af elite- og talentarbejdet. Men det er vigtigt, at den enkelte
disciplin får mulighed for udvikling på elite- og talentområdet, samt udnytter det nationale og internationale
potentiale optimalt.
En meget fin balance mellem discipliner baseret på den danske (folkelige) gymnastik tradition og potentialet set i det
internationale olympiske perspektiv.
Foruden de prioriteringer, som vi træffer internt i GymDanmark mht. elite- og talentarbejdet, er vi i høj grad under
indflydelse af to eksterne partnere, Team Danmark og DIF.
Præmisser for samarbejdet med Team Danmark er klare, enkle og velkendte. Her tæller kun resultater ved EM – VM
– OL. I dag leverer alene trampolin resultater, som lever op til kravene i TD’s støttekoncept. Foruden støtte til
elitespringerne inden for trampolin er det yderst positivt, at Benjamin Kjær og Martin Wagner sidste år blev
implementeret I TD’s talent gruppe.
Økonomiske midler til eliten fra DIF er hidtil tildelt via fordelingsnøglen. Derudover er der gennem det seneste år
åbnet mulighed for støtte til talent- og eliteprojekter gennem DIF’s udviklingspulje.
Talent 2020 I idrætsgymnastik er eksempel på et talentprojekt støtte af DIF’s udviklingspulje. Projektet har til formål
at skabe en større kritisk masse indenfor idrætsgymnastik. Det langsigtede mål er deltagelse ved OL 2020 I både
kvindelig og mandlig idrætsgymnastik. DIF støtter projektet med 750.000 kr. i en foreløbig 3 årig aftale.
Med DIF’s politiske program 2016 – 2020 er der også i DIF- regi sat fokus på talentudviklingen i specialforbundene,
som bl.a. vil blive baseret på analyse af elite- og talentarbejdet i de respektive special forbund. Vi kender ikke
præmisserne I detaljer, men de foreløbige signaler fra DIF peger også her I retningen af prioritering.
Ønsker vi, at DIF og TD skal bidrage til elite- og talentarbejdet i GymDanmark, må vi kende præmisserne og have
viljen til at efterleve disse. Signaler fra såvel DIF som TD er klare, der skal prioriteres. Vi – GymDK skal foretage den
nødvendige prioritering internt. Dette gælder I forhold til DIF’s udviklingsmidler, Team Danmarks støttekoncept og et
kommende nationalt elite idrætscenter.
Den politiske struktur for eliten i GymDanmark er afgørende for at kunne udnytte de muligheder og udfordringer, vi
står overfor.
Har vi den rigtige elitestruktur? – det spørgsmål stiller vi os og vil arbejde med i den kommende arbejdsår.
Eliten skal prioriteres og udvikles inden for alle discipliner I GymDanmark –MEN ud fra de givne forudsætninger,
potentiale og muligheder.
“Bevæg dig for livet”
Vision 25 – 50 – 75 “Bevæg dig for livet” er den fælles vision for dansk idræt, som DIF og DGI lancerede tilbage I
2013.
Målet er at, ca. 600.000 flere danskere vil dyrke idræt og motion I 2025.
Med samarbejdet omkring visionen åbner sig nye muligheder for gymnastikken I Danmark. Muligheder som vi er
forpligtet til at tage op og udnytte.
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Vi vil opleve en helt ny gymnastikverden, hvor aktører på den gymnastiske arena vil spille sammen i et hidtil ukendt
omfang. Et samspil og samarbejde, som man for få år siden anså for at være utopisk.
Men også et samarbejde, som vi er forpligtet til. Skal gymnastikken I Danmark bevare og udbygge positionen som
danskernes foretrukne motionsform, kræver det stærke spillere på banen. Stærke spillere med den styrke og
volume, som GymDanmark og DGI gymnastik og fitness har, når vi står sammen og arbejder med og mod fælles
projekter og MÅL.
Henover foråret 2015 har analysegrupper for henholdsvis gymnastik og fitness drøftet, hvorledes gymnastik og
fitness kan bidrage til visionen. De to analysegrupper med repræsentanter fra GymDK og DGI afleverede sidst i juni
en række anbefalinger til Visionsgruppen.
Efter indstilling fra DIF og DGI’s bestyrelse arbejdes videre ud fra disse anbefalinger:
- Gymnastik og fitness som træning
- Foreningsudvikling
- Gymnastik og fitness for 70+
En styregruppe og 3 arbejdsgrupper arbejder frem mod konkrete projektbeskrivelser inden for de 3 områder.
Intentionen er, at konkrete initiativer baseret på projektbeskrivelser skal sættes i værk først i 2016.
Med henblik på politsik og administrativ involvering blev tirsdag den 20. Oktober afhold en workshop I DGI byen
med deltagelse fra GymDK og DGI. Også her blev de gode samarbejdsrelationer bekræftet og det blev en aften, hvor
gymnastikken i Danmark talte med én stemme om fremtiden for gymnastik som træningsform.
GymDanmark – medlemmer
Medlemssøjlen i GymDanmark er fortsat stigende. Vi nærmer os 180.00 medlemmer. Medlemsopgørelsen pr. 1.
januar 2016 viste 176.011 medlemmer fordelt på mere end 400 foreninger.
På medlemsområdet arbejdes der fortsat i Vi Bevæger- projektet, hvor vi samarbejder med Dansk Svømmeunion, på
at rekruttere flere foreninger til GymDanmark.
I 2014 kom 33 nye foreninger til og i 2015 er der indtil videre hentet omkring 25 foreninger ind. Der arbejdes
desuden med at sætte foreninger i gang med en fastholdelses- og rekrut- teringsindsats på tweens-området (8-12
år). Fem foreninger har været igennem processen og vi har netop sat 10 nye foreninger i gang.
GymFamely er endnu et eksempel på hvordan vi arbjder med at udvikle koncepter, som sætter fokus på gymnastik
med kvalitet i medlemsforeningerne.
GymFamily konceptet er blevet positivt modtaget ude i foreninger.
Træneruddannelse er et af kerneprodukterne i GymDanmark og uddannelse hr altid været i fokus i GymDanmark.
Gennem de senere år har træneruddannelse dog ikke haft den ønskede prioritering.
Derfor gennemgår træneruddannelsen i GymDanmark en modernisering med henblik på at skabe sammenhæng
og konsensus i uddannelserne.
ATK vil fremover være en implementeret del af uddannelsen. ATK projektet har haft fokus på trampolin og
idrætsgymnastik. Otte idrætsgymnastikforeninger og seks trampolinforeninger er i gang med en såkaldt ATKcertificeringsproces, hvor bestyrelse og trænere arbejder med retningslinjer for foreningens talentudviklingsarbejde. I det kommende år vil blive udviklet ATK projekter i Team Gym, Tumbling og Rytmisk Gymnastik.
GymDanmark økonomisk
Økonomien i dansk idræt er udfordret, således også i Danmarks Gymnastik Forbund.
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En betragtelig del af økonomien i dansk idræt kommer via Danske Spil. Men en dramatisk nedgang i omsætningen i
Danske Spil gennem de senere år har det stor indflydelse på de økonomiske midler, som tilgår idrætten.
Der er politisk opmærksomhed på konsekvensen af den økonomiske nedgang. Derfor er det glædelig at regeringen
vil kompenserer idrætten med ca. 50 mio. kroner i indeværende år 2015. Hvilket betyder, at DIF får tilført ca. 8 mio.
kroner ekstra i 2015.
Umiddelbart får det ingen økonomisk konsekvens for GymDanmark. Men tildeles kompensationen også i 2016 vil
bloktilskuddet fra DIF blive fremskrevet med 1%, ca. 80.000 kr. for GymDanmark.
GymDanmarks økonomi er i stor udstrækning baseret på de økonomiske midler vi modtager fra DIF. Ca. 40% af
GymDanmarks økonomiske midler modtager vi fra DIF som bloktilskud, baseret på fordelingsnøglen, tilskud til vores
udviklingskonsulenter og projektmidler til for eksempel “Vi bevæger” – (fælles projekt med Dansk Svømmeunion).
Det er derfor af afgørende betydning, hvorledes de økonomiske midler fra DIF tildeles specialforbundene, som
GymDanmark.
I forlængelse af vedtagelsen af det politiske program nedsatte DIF en arbejdsgruppe, som har til opgave at se på den
økonomiske støttestruktur i DIF. Opgaven er at udarbejde en model, som understøtter det politiske program. Dette
vil medføre, at de økonomiske midler som f.eks. GymDanmark modtager via DIF, vil blive baseret på DIFs politiske
program. Det vil stille krav og udfordre GymDanmark i forhold til, at initiativer, aktiviteter og projekter i
GymDanmark skal understøtte programmet.
Det er endnu for tidligt at vide noget konkret om, hvad kriterierne i en kommende økonomisk model vil være. Meget
peger dog i retningen af, at en betragtelig del af midlerne vil blive tildelt på baggrund af projekter, der understøtter
DIFs politiske program.
Foruden økonomien via DIF midler, genereres økonomien i GymDanmark gennem foreningskontingenter, licenser
samt start- og arrangementsgebyrer. Dette betyder, at voree gymnaster og foreninger bidrag betragteligt til
økonomien i GymDanmark.
Nævnes skal også, at vore elitegymnaster, som deltager i internationale konkurrencer, EM og VM bidrager med en
betragtelig egenbetaling.
Ikke en situation som vi finder ønskeligt, men nødvendigt for at opretholde den ønskede involvering I internationale
konkurrencer.
Men flere vore samarbejdspartnere yder en økonomisk støtte til Forbundet.
DSC og Euro Gym Equipment er vore vigtigste sponsorer, som både finansielt og gennem ydelser er vigtige for
økonomien i GymDanmark. Men partnere inden for flere discipliner er afgørende medspillere for at optimere
betingelserne for gymnasterne. Det gælder aftaler med Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Vejstrup Efterskolen og SG,
Svendborg omkring TeamGym og tilsvarende med Vesterlund Efterskole vedr. Tumbling.
Vi er meget glade for disse aftaler og samarbejdet. Der ligger med end økonomi og ydelser I disse aftaler. Der ligger
et engagement og en passion for gymnastikken og et ønske om at være med til et udvikle.
Så stor tak for det – det har værdi for GymDanmark og gymnastikken i Danmark.
GymDanmark – event
World Gymnaestrada 2015 i Helsinki og VM i Trampolin, Tumbling og DMT 2015 er de to store events, som har
været i fokus i hele 2014-2015.
World Gymnaestrada 2015 og VM 2015 er gode eksempler på den lange gode tradition vi har i GymDanmark om at
deltage i og arrangere internationale events og mesterskaber.
GymDanmarks eventstrategi skal sikre, at events, der afvikles på dansk grund, altid understøtter GymDanmarks
overordnede vision, strategi og mål. Gennem planlægning og gennemførelse af events
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– nationalt som internationalt – udvikles kompetencer for de involverede. Det er derfor også vigtigt, at de
pågældende events implementeres i GymDanmarks organisation på både politisk og administrativt niveau.
Eventstrategien skal desuden fokusere på økonomisk rentabilitet, underbygning af den sportslige satsning og
underbygning af den overordnede strategi.
En af årets helt store gymnastikbegivenheder fandt sted i juli måned. Mere end 850 danske gymnaster var på plads
ved åbningen af den 15. World Gymnaestrada i Helsinki.
Danmark er et af de få lande, som har deltaget alle de 15 gange, der har været afholdt Gymnaestrada. Historisk var
det, at vi denne gang havde genetableret samarbejdet med DGI om den danske delegation til Gymnaestrada i
Helsinki.
Jeg er af den overbevisning, at samarbejdet er rigtigt. Det er det danske gymnaster og foreninger vil, når der tænkes
Gymnaestrada. At deltagerantallet ikke levede op til forventningerne hos GymDanmark og DGI er den udfordring,
som vi nu tager op I fællesskab.
Planlægning, markedsføring og gennemførelse af den danske deltagelse I Helsinki vil nu blive evalueret. Erfaringer
vil blive brugt til at skabe et endnu bedre koncept, så vi i 2019 kan sende endnu flere danske gymnaster til
Gymnaestrada i Dornbirn.
VM og WAGC (ungdoms-VM) er det helt store event i GymDanmark i år, og løber af stablen d. 26.-29. november og
3.-6. december 2015. Over 2.200 gymnaster, trænere og dommere fra 50 nationer har meldt deres ankomst til
Odense, hvilket er et rekordstort deltagerantal. Verdenseliten inden for trampolin, tumbling og DMT kommer til
Odense for at kæmpe om titler, metal og ikke mindst OL-kvalifikation.
Men også kvalifikation til World Games 2017 er på spil for trampolin-synkrom og tumbling.
Organisationskomiteen omkring VM er en erfaren gruppe af frivillige fra Trampolin og Tumbling miljøet, som har
været med ved adskillige internationale konkurrencer på dansk jord. Organisationskomiteen har knoklet ikke bare i
årets løb, men gennem flere på VM. På Forbundskontoret præger arbejdet med VM også dagligdagen, hvor fire
nøglepersoner har VM som den altoverskyggende opgave, mens yderligere 3-4 personer er blevet – og vil blive –
inddraget i mindre grad.
Også her har vi stærke partnere.
Samarbejdet med Sport Event Denmark og Udvikling Fyn er stærkt og deres engagement i VM er stort og værdifuldt.
De deltager jævnligt på møder og yder stor sparring omkring events, eksponering og lokalt knowhow. Desuden
bidrager de med nødvendig økonomi.
Uden dette samarbejde var det ikke muligt for GymDanmark at afholde en international gymnastik event, som VM
2015.
Vi ses i Odense til VM.
Til oplevelser – til opbakning til danske gymnaster – til trampolin – tumbling i verdenskalsse – og
forhåbentlig til danske medaljer.
GymDanmark – og os selv!
Det seneste år i GymDanmark har været anderledes både på den gode måde og på områder, som vi ikke ønsker.
Af forskellige årsager har det været nødvendig at foretage dramatiske ændringer i administrationen. Nødvendige og
svære beslutninger er blevet taget – beslutninger som er taget af hensyn til helheden. Beslutninger som er taget med
det formål at skabe en solid og kompetent administration, som er en betingelse for at drifte og udvikle en
idrætsorganisation som GymDanmark.

6

6

REFERAT repræsentantskabsmøde

2015

Vi har en kompetent, engageret og erfaren medarbejderstab i administrationen. De har haft vanskelige betingelser
og været udfordret, men de har løftet det stærkt og professionelt. De har bidraget konstruktivt til at løfte opgaven
på kort sigt og i perspektiv.
Personligt vil jeg gerne sig jer alle tak for den tillid I viste, i den periode, hvor vi var uden administrativ leder. I gjorde
det muligt, enkelt og interessant at løse opgaven.
Tak til bestyrelsen for den tillid i viste mig og troen på at vi i fællesskab kunne løse opgaven.
Tak til vore samarbejdspartnere DIF – Team Danmark, Sports Event Denmark.
Også tak til DGI og DGI Gymnastik og Fitness for et spændende og perspektivrigt samarbejde omkring Vision 25 – 50
– 75.
En tak til vore sponsorer og samarbejdspartnere Dansk Sports Consult – Euro Gym Equipment – Købstæderne.
Vi er alle en del af GymDanmark og gymnastikken i Danmark, det danske foreningsliv og som sådan forpligtet til at
løse opgaven og på virker udviklingen i Danmark I bestræbelserne på at gøre danskere fysisk aktive inden for idræt
– indenfor gymnastikken.
Jeg ønsker alle et godt repræsentantskabsmøde.

Spørgsmål til beretning
Kirsti Ris Madsen. Vidar Ålborg
Kommentar i forhold til Gymnaestrada. Havde 4 med, men måtte tilmelde sig gennem DGI som kostede
dem ekstra kontingent. Ønsker billedgalleri på GymDanmark-siden i stedet for Facebook. Oplevede at
kommentarer på FB blev slettet, selv om de var konstruktive.
Der er for få tilmeldt direkte fra foreningerne til Repræsentantskabsmødet (34%)
Der går for lang tid fra GFA møder til referaterne bliver offentliggjort.
Roser i forhold til at skrive email-adresser på hjemmesiden i stedet for link til mail.
FK svarer:
Altid dejligt når man engagerer sig. Gymnastrada er meget kompleks event. Det er ikke en billig event at
komme med til, hverken for deltageren eller GymDanmark.
Tendensen bevæger sig væk fra fælleshold og over i foreningshold, der evt. kan være åbne.
Man havde forhåbninger om at samarbejdet med DGI ville fordoble antallet, måske endda helt op til
2000 deltagere. Dette lykkedes ikke af forskellige årsager.
Mht. billedgalleri kontra Facebook, så er der både for og imod. Der skal mere dynamik til og FB er det,
der i dag bliver brugt. Vi kan ikke blive ved med at gøre som i gamle dage hvor et billedgalleri ligger 7
klik inde på en hjemmeside, hvis der kun er meget få der vil benytte det. Vi må følge med udviklingen og
procedurer diskuteres løbende i administrationen og bestyrelsen.
FK erkender at frekvensen på referater bør være hurtigere og at der skal strammes op. Påpeger
derudover at hjemmesiden er dynamisk i øvrigt
Willy Rasmussen konstaterer at beretningen er taget til efterretning og punktet lukkes.
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Ordensudvalget aflægger beretning
v/ Jens Steensgaard
Ingen sager i ordensudvalget, men der har alligevel været travlt. Ordensudvalget har på opfordring fra
bestyrelsen haft til opgave at gennemgå alle vedtægterne.
De har derfor forsøgt at strømline det og havde en vision om at det skulle fremlægges på dette
årsmøde, men arbejdet med bl.a. konsekvensrettelser har været omfattende, og der arbejdes videre
frem til Repræsentantskabsmødet i 2016.
5)

Forbundsbestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Formanden lagde ud med sine politiske kommentarer
Han konstaterede, at regnskabet for 2014 udviser et overskud på 26.222 kr.. Det er et acceptabelt
resultat, da målet var et 0-budget.
Justeringer på arrangement- og startgebyrer i 2014 har ikke haft negative konsekvenser på
konkurrencedeltagelsen – tværtimod. Udvalgene har til sammen konkret bidraget med 260.000 kr.
mere end budgetteret i 2014.
Der er udgiftsført 125.000 kr. til elitearbejdet i TeamGym, hvilket blev godkendt i forbindelse med
regnskab 2012 som en puljedisponering. Der er i 2014 desuden blevet brugt 100.000 til strategi.
De overordnede tal for forbundets rengskab 2014 viser:
En nettoomsætning på 11,6 mio.kr.
En bruttoomsætning på 22,7 mio. kr.
En egenkapital på 2 mio. svarende til 17% af nettoomsætningen. Formanden slog fast, at der fortsat er
opmærksomhed på egenkapitalens størrelse.
Direktør i GymDanmark, Ditte Okholm-Naut, foldede detaljerne i regnskab 2014 ud.
De første tal er i bruttotal.
De største indtægter er tilskuddet fra DIF og arrangementsindtægterne og begge disse indtægter har
været stigende fra 2013 til 2014.
De største udgifter er til løn. En post der dækker både ansatte og vore forbundsinstruktører, der
underviser på vore kurser.
De største budgetafvigelser er overordnet set aktivitetsudvalgene, der har bidraget med langt mere end
forventet.
Generelt rammer indtægtsposterne det forventede. De ekstra godt 100.000 kr. i indtægt skyldes, at
værdipapirerne er steget. Det vidner alt sammen om et godt lagt budget.
På udgiftssiden er det dels administrationen og forbundsaktiviteter, der har overskredet budgettet.
De direkte aktivitetsmidler, der dækker over fire områder (aktivitetsudvalg, eliteudvalg, projekter og
forbundsarrangementer), udgør 2,9 mio. kr. Det er især aktivitetsudvalgene herunder særligt rytmisk
udvalg, der bidraget med mere end forventet – omkring 250.000 kr. i alt. Eliteudvalget har præcis brugt
det budgetterede, hvilket skyldes at udvalgets regnskab periodiseres. Aktivitetsmidlerne til projekterne
og forbundsarrangementer rammer stort set det budgetterede.
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Udgifterne til forbundsaktiviteter, der bl.a. omfatter forsikringer, forbundsledelse- og møder samt PR &
kommunikation, overskrider budgettet med 200.000 kr., som skyldes til udgifter til
konsulentvirksomheden Integral i forbindelse med strategiarbejdet samt puljedisponering.
Alt i alt ender det på et lille overskud på 26.000 kr. som ledelsen betragter som acceptabelt. Beløbet
overføres til egenkapitalen.

Kommentarer:
Lotte Kok, Greve Gymnastik og Trampolin:
Jeg har spørgsmål til eliteudvalgets regnskab.
Jeg kan ikke få indtægter og udgifter til at stemme i trampolinregnskabet, der ender med et resultat på
1,2 mio.kr., når indtægter anløber 952.000 kr. og udgifter 1,4 mio. kr.. Resultatet burde vel hedde
516.874 kr.
MIGs merforbrug i 2014, der er overført til 2015, er lagt til i regnskab 2014. Andre steder i regnskabet er
merforbrug trukket fra. KIGs mindreforbrug er rigtig nok lagt til, så det er rigtigt.
Eliteudvalgets regnskab får i til et resultat på 2,7 mio. i udgifter, hvor det i jeres oversigt hedder
2.000.050 kr., dog burde det - med en korrekt håndtering af MIGs overforbrug - være 1.900.033 kr.
Lotte undrer sig desuden over, hvorfor er der ikke flere indtægter på GfA kurserne.
Ditte Okholm-Naut:
Specifikke tekniske spørgsmål til regnskabet skal ifølge vores vedtægter indsendes inden
repræsentantskabsmødet. Lotte er velkommen til at få en grundig gennemgang af regnskab 2014 og
inviteres derfor til at kigge forbi kontoret en dag.
GfA kurser er bogført under konsulentgruppen med en indtægt på godt 37.000 kr.
Repræsentantskabet godkendte regnskabet.
6)

Forbundsbestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning samt budgetforslag for det kommende
år til godkendelse
Ditte Okholm-Naut gennemgik status på 2015 målene jf. forbundets strategi for 2012-2015.
Medlemsfokus:
 mål om at 75% af vore medlemsforeninger, der skal bruge vore tilbud. Det gør 71% pt.
 mål om 2.800 kursister heraf 800 på uddannelseskurser. Der har vi indtil nu haft 1.638 heraf
526 på uddannelseskurser.
Idrætslig udvikling:
o mål om ATK implementering i henholdsvis 26% af IG-foreninger og 25% af TRAMP-klubber.
Status er henholdsvis 10% og 22%.
o mål om stigning i antal løste licenser på 5%. Status viser en stigning på lidt over 5%, år vi
sammenligner sæson 13-14 med sæson 14-15.
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mål om tre OL kvalifikationer og fire finalepladser. Status er indtil videre, at vi havde Marie
Skammelsen i finalen ved sommerens EYOF. Mht. OL kvalifikationer afventer vi resultaterne ved
VM i idrætsgymnastik i denne weekend samt VM i trampolin, tumling og DMT i slutningen af
november i Odense.
Samarbejde:
o mål om involvering i sundhedsfremmende projekter. Her har vi deltaget i kampagne Kom i
selvsving, hvor 250.000 børn i folkeskolen har fået udleveret sjippetove og har sjippet. Vi har
desuden stadig et samarbejde med Dansk Skoleidræt mht. salg af vores Movin’Kids materiale.
o Mål om synlighed i de idrætspolitiske miljøer. Her har vi Flemming Knudsen der sidder med i
DIFs bestyrelse, TeamDanmarks bestyrelse og FIGs GymForAll. Desuden har vi Erik Juul
Mogensen, der sidder i UEG.
o Mål om at dansk gymnastik skal være kendt i internationale miljøer. Med 850 deltager ved dette
års Gymnaestrada er vi i mål her.
Økonomi
o mål om et max. udsving på 75.000 kr. Det bliver i år svært, da det tegner til, at vi i år kommer ud
med et underskud på knap 400.000 kr.. Afholdelse af VM i Odense – med et budget på 22 mio.
kr. – kan påvirke årsresultatet markant i begge retninger, men lige nu ser det ud til at være i
positiv retning.
Organisering:
o mål om at forbundet fremstår som en moderne, professionel og tilgængelig organisation med
tilbud af høj kvalitet. Status på det arbejde er, at vi har fået nyt kaldenavn, en ny designmanual,
ny hjemmeside i responsivt design, et nyt nyhedsbrevssystem og en styrket indsats på de
sociale medier.
o

Ditte Okholm-Naut gennemgik målene for 2016, der udgøres af en fremskrivning af målene for 2015, da
arbejdet med den nye strategi endnu ikke er tilendebragt. I går aftes blev der med strategiworkshoppen
brainstormet på visioner og tiltag. Ditte takkede for de mange input på vegne af strategigruppen. Ved
næste års repræsentantskabsmøde vil den nye strategi blive fremlagt med ikrafttrædelse i 2017.
Målene for 2016 er struktureret i frem søjler med følgende mål:
Medlemsfokus:

Foreningernes behov i fokus

Synlighed (gøre vore mange tilbud synlige)

Central markedsføring

Max. 100 usynlige foreninger (dvs. foreninger, der ikke bruge vore tilbud)
Idrætsligt fokus:
 Fokus på konkurrencer, stævner og events
 Udvikling af GymTræner med ATK som implementeret del
 Opdatering elite- og talentstruktur
 10% licenstilvækst i OL-discipliner og 5% samlet licenstilvækst
 1 OL kvalifikation
 Top 1 nation i TeamGym
 2 EM finaler i Trampolin/tumbling/Idrætsgymnastik
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Samarbejdsrelationer
 Fokus på kerneopgaver
 Vi Bevæger-projektet med SVØM
 Bevæg dig for livet – visionsarbejde med DGI
 Ny økonomisk støttestruktur fra DIF
 OL strategi 2020 med TeamDanmark
 Internationale events i samarbejde med SED
Økonomi
 Stabil og ansvarlig
 Nyt bundlinjeprincip
 Partnerskaber
 Årsresultat 2016 skal ramme et 0+
Organisation
 Effektiv administration
 Prof. kommunikation
 Organisering, der understøtter strategierne (regioner, elite, BVFL)
 Frivillighedsstrategi
Målene for 2016 kræver at budget 2016 bakker målsætningerne op og derfor er det nødvendigt med
prioriteringer.

Kommentarer:
Erhard Franzen, Veteransport i Taastrup IK:
En bundlinje på 0 kr. i 2016 vil ikke bidrage til øgning af egenkapitalen på de nuværende 2 mio.kr., så den får en
størrelse svarende til den årlige lønudgift i forbundet, som han mener at den burde være.
Erhard udtrykte bekymring for egenkapitalens størrelse med udsigt til forventningen til årsresultatet for
regnskab 2015 og en øget eventaktivitet i de kommende år.
Erik Mogensen, næstformand i UTT:
Erik henledte opmærksomheden på, at der det kommende år skal træffes mange beslutninger mht.
færdiggørelse af den nye strategi 2017-2020. Han opfordrede alle til at deltage aktivt i denne proces ved at tage
imod kommende invitationer til arbejdet med strategi 2017-2020. På den måde kan vi alle være med til præge
udviklingen i det GymDanmark, som vi alle sammen skal være en del af.
Næstformand Jytte Storm adresserede Erhard Franzens indlæg med at påpege, at man i budget 2016 går efter
at få et overskud. Hun gennemgik derefter de økonomiske forudsætninger for 2016 budgettet, der i overskrifter
udgøres af et forventet højere tilskud fra DIF samt en ændret foreningskontingentstruktur og en forhøjelse af
licens.
Da godkendelse af de foreslåede ændringer af hhv. foreningskontingent, aktivitetskontingent og licens
(svarende til pkt. 7a, 7b og 7c i dagsordenen) er en forudsætning for det foreslåede budget for 2016 anmodede
Jytte dirigenten om, at der stemmes om disse inden repræsentantskabet stemmer om budget 2016.
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Jytte Storm fortsatte sin gennemgang af forudsætningerne for budget 2016 og fremhævede, at man i
bestyrelsen:
o ønsker at budget 2016 skal give overskud
o har afsat 89 t.kr. til nye projekter i aktivitetsudvalgene
o har åbnet mulighed for et bundlinjeprincip indenfor regioner og aktivitetsudvalg
o har fundet midler til videre-/nyudvikling af træneruddannelse med ATK som en implementeret del heraf
o har valgt at fastholde vores eventmedarbejder samt vores udviklingskonsulent, der tidligere har været
delvis finansieret af et DIF-tilskud ifm. foreningsfitness.
o har justeret forventningen til sponsorindtægter til et realistisk niveau
o har valgt at budgettere hele den lovede andel til ”Vi bevæger” projektet
o har budgetteret med afskrivninger på vores IT-investering
Jytte Storm fremlagde forslaget om en ændret kontingentstruktur, der indebærer et mere differentieret
foreningskontingent og med stigninger i takt med foreningens størrelse. Aktivitetskontingentet foreslås at stige
med 100 kr. til 850 kr. Licensen foreslås at stige med til hhv. 220 kr. ved indløsning før 1. november og til 250 kr.
ved indløsning efter 1. november. Desuden foreslås 3-ugers-reglen afskaffet.
Dirigenten imødegik Jyttes anmodning og bad forsamlingen forholde sig de fremsatte forslag om
fastsættelse af fastsættelse af foreningskontingent (pkt. 7a), aktivitetskontingent (pkt. 7b) og licens (pkt.
7c) inden forsamlingen forholder sig til det samlede budget 2016.
Kommentarer:
Lotte Kok, Greve Gymnastik og Trampolin:
Lotte fremlagde, at forhøjelserne på forenings- og aktivitetskontingenter samt licens samlet set
indebærer en stigning på 20% på disse udgifter i foreningen. Foreningens kontingent stiger med
150% og så har foreningen rigtig mange, der løser licens. Lotte henledte opmærksomheden, at da man på
repræsentantskabsmødet for to år siden vedtog, hvad det skulle koste at deltage i konkurrencer, da steg
foreningens udgift fra 100.000 kr. til 200.000 kr. Lotte konkluderede, at det efterhånden er blevet rigtig dyrt, at
deltage i GymDanmarks konkurrencer – en stigning, som hun er nødt til at sende videre til foreningens
gymnaster. Lotte gav eksempler på, hvad det koster for foreningens gymnaster, at gå til gymnastik i foreningen.
De mest aktive gymnaster i foreningen lægger op mod 10.000 kr. om året og nu ser Lotte behov for at øge
denne betaling med 20%. Det mener Lotte ikke er rimeligt, da det vil potentielt vil udelukke børn fra husstande
med en husstandsindkomst på under 1,5 mio. kr.
Hanne Enevoldsen, FG90:
Hanne beder bestyrelsen om bedre information om bl.a. økonomi. Hanne sætter stor pris på de papirer, som
fremsendes direkte pr. post. Så ved man, hvad man skal forholde sig til. Hanne savner dog direkte henvisning til
hjemmesiden, hvor man kan finde de dokumenter, der ikke sendes med ud, som f.eks. budget. Hanne erfarer
først i dag, at der er lagt op til stigninger på kontingent og licens. Det mener hun ikke, at hun har kunnet finde
information om nogen steder.
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Hanne efterlyser en øget gennemsigtighed i budget og regnskab, så hun kan følge med i, hvad der foregår,
hvilket hun ser som sin ret, da hun jo er med til at betale regningerne. Hun oplever, at måden det nu foregår på
ikke er god nok.
Torben Kjeldsen, Randers Gymnastiske Forening:
Bakker Lottes vinkel op. Torben henleder desuden opmærksomheden på, at forbundets størrelse ifølge
formanden er en faktor for ’at blive taget alvorlig’ i DIF. Han ser et stort potentiale for at blive større ved især at
hente de store foreninger ind, men opfordrer til, at man overvejer om de forslåede kontingentstigninger vil
bidrage positivt til dette. Torben mener, at det især er de store foreninger, der ’køber’ tilbuddene i forbundet og
som bidrager til at forbundet får sin del af kagen mht. den kollektive forsikring.
Karin Nielsen, Hillerød Gymnastikforening:
Tilslutter sig Lottes indlæg. Skal også skrive regningen videre til gymnasterne. Kæmper rigtig meget for at finde
sponsorer til foreningens ambitiøse gymnaster, men vil helst ikke aflevere dem til kontingent. Karin kan ikke
bakke op om forslaget om kontingentstigninger.
Jan Ferré, Farum Trampolinforening:
Jan gør opmærksom på, at det er de små foreninger (under 100 medlemmer), der får en kæmperegning
svarende til 8 kr. pr. medlem. Til sammenligning vil de store foreninger, der foreslås betale 10.000 kr., skulle
betale 6,60 kr. I Farum Trampolinforening koster det 1.000 kr. i årskontingent og med foreningens 50
medlemmer vil dette kontingent skulle stige med 16 kr.. Jan mener, at stigningen er småpenge og mener at
stigningen burde være endnu højere. Som spejder ved Jan, at det koster 400 kr. om året pr. spejdermedlem, at
være med i Det danske Spejderkorps.
Helle Dahlslund Buus, Gefion:
Bakker Lottes og Karins vinkel op. Helle mener, at et årskontingent på 10.000 kr. plus udgifter til nationale
konkurrencer for en gymnast i hendes forening er mange penge. Hertil kommer at elitegymnaster også skal
betale for at deltage i internationale mesterskaber og det kan – selv om der er bidrag fra forbundet – godt løbe
op i 16.000 kr. Helle mener, at det bliver svært at sælge en stigning på 20% hjemme i sin forening.
Helle forholdt sig kritisk til godkendelsen af forbundets 2014 regnskab og opregnede ekstraudgifter i
forbundets regnskab 2014 på 275.000 kr.. Hun synes ikke det hænger sammen, at det er foreningerne, der i
forvejen bidrager kraftigt til forbundets økonomi, og i sidste ende de dygtige gymnaster, der skal holde for.
Lotte Kok, Greve Gymnastik og Trampolin:
Lotte henledte opmærksomheden på ATK certificeringsprogrammet, som forbundet har sat i søen. ATK
certificeringen i trampolin har kostet 2.500 kr. pr. deltager for Greve. Certificeringen i idrætsgymnastik, som
Greve også er i gang med, vil også koste 2.500 kr. pr. deltager. Det koster også 2.500 kr. at sende trænere på
Træner 1 kurset. En Springsikker certificering koster 5.000 kr. og hertil kommer, at trænere skal på kurser til
2.500 kr. pr. deltager.
Som foreningsleder her vil Lotte hellere bruge pengene på at uddanne sine instruktører end betale via diverse
kontingentstigninger, hvor man ikke kan se hvad pengene går til. Lotte vil gerne støtte op om forbundet og dets
aktiviteter, men vil gerne vide og påvirke, hvad hendes forenings bidrag bruges til.
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Kristine Wagner, Ordensudvalget:
Har ingen mening om tallene er rimelige eller ej. Kristine hører megen utilfredshed med de foreslåede satser og
henleder opmærksomheden på, at hvis man ikke kan stemme for forslaget, så bør man komme med en
alternativt forslag, da det eller vil være det fremlagte forslag, der sendes til afstemning. Hun gør opmærksom
på, at et andet forslag til nye satser potentielt kan vælte budget 2016 forslaget.
Malene Ostenfelt, Vestjysk Gymnastikforening:
Hilser stigningerne velkommen og ærgre sig over, at de ikke er dobbelt så høje. Den foreslåede stigning for en
forening med 1.000 medlemmer udgør 2 kr. pr. medlem, så hun har svært ved at forstå de omtalte
prisstigninger på 20%.
Annie Truelsen, KTK:
Forstår heller ikke Lottes høje procentstigning på de omtalte 20%. Annie kan regne sig frem til en årlig stigning
på mellem 2 til 8 kr. om året pr. medlem afhængig af foreningens størrelse i forbindelse med
kontingentstigningen – og 5 kr. pr. elitegymnast. I KTK koster det også flere tusind kroner at træne om året og
med en samlet stigning på 9 kr. om året bliver det ikke en stigning på 20%. Annie bakker de forslåede stigninger
op.
Torben Kjeldsen, RgF:
Torben bekymrer sig heller ikke så meget for det enkelte beløb, men for forbundets mulighed for at hente nye
foreninger ind. Når først man som forening er inde, så skal man nok betale, når man kan se, hvad man får for
sine penge.
Hvilken konsekvens har de foreslåede kontingentstigninger for budget 2016 i kroner og ører?
Dirigenten varslede, at debatten vil blive lukket efter de to indlæg, som nu står og venter ved talerstolen og
Jyttes svar på de spørgsmål, der er blevet stillet. Der vil derefter blive stemt om de tre forslag.
Helle Buus, Gefion:
Har svært ved at tage bemærkningen alvorligt om, at budget 2016 vælter, hvis man ikke godkender
stigningerne. Det er et demokratisk vilkår. Rettidig udsendelse af materiale og afklaring kan imødekomme dette
vilkår.
Lotte Kok, Greve Gymnastik og Trampolin:
Lotte nikker genkendende til de i indlæggene fremlagte stigninger pr. medlem på 2, 4 og 8 kr. Når Lotte kommer
frem til en stigning på 20% stigning bunder det i en sammenligning af foreningens samlede bidrag til forbundet
på i dag 283.000 kr. holdt op imod de 330.000 kr., som de foreslåede stigninger vil betyde for foreningen. En
stigning, der bl.a. indeholder licensstigning og at aktivitetskontingentet for idrætsgymnastik splittes op i KIG og
MIG.
Jytte Storm, næstformand i GymDanmark:
Jytte takkede Jan Ferré for hans indlæg om stigningerne udregnet pr. medlem. Jytte slog fast, at en forening med
100 medlemmer vil opleve en stigning på 8 kr. pr. medlem og en forening med 1.500 medlemmer – som
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forbundet har 4-5 foreninger af – vil opleve en stigning på 6,6 kr. pr. medlem pr. år. Jytte forstår ikke Lottes 20%
stigning.
Henvendt til Hanne Enevoldsen præciserede Jytte, at man har haft muligheden for at kontakte kontoret for at få
tilsendt materiale i hård kopi.
Henvendt til Karin Nielsen præciserede Jytte, at foreningskontingentet vil stige med 2,5 kr. pr. medlem om året
for Hillerød Gymnastikforening.
Henvendt til ytringerne om, at det er dyrt at være elitegymnast udtrykte Jytte forståelse herfor. Jytte slog fast, at
det også fremover vil være dyrt, da der desværre ikke er udsigt til store sponsorater til gymnastikken.
Henvendt til replikken om, at en afvisning af stigningerne har konsekvenser for budget 2016, nævnte Jytte, at
man ved en afstemningen netop har muligheden for at stemme imod. Hun udtrykte imidlertid håb om, at
forsamlingen kunne se, at stigningerne var en nødvendighed og at forsamlingen ville stemme for.
Flemming Knudsen, formand GymDanmark:
Formanden slog fast, at man i forbundet bestræber sig på ærlighed og åbenhed, så han er ked af at der trækkes
paralleller tilbage til 2013. Materialet om reguleringer på diverse kontingenter har ligget tilgængeligt de sidste
10-12 dage.
Henvendt til Torben Kjeldsen imødekom Flemming, at kontingent er et parameter, når en forening vælger om
de vil være medlem eller ej. I konsulenternes kontakt til potentielle foreninger er fokus dog på de produkter,
som et medlemsskab åbner op for. Formanden slog fast, at det er produkterne, der har givet
medlemsfremgangen og sammenfattede forklaringen til at handle om kvalitetsprodukter og kontakt.
Det er dyrt at være elitegymnast i Danmark og formanden så gerne at det var gratis at deltage i internationale
mesterskaber. Det synes urimeligt, at det skal koste 10-15.000 kr. for en gymnast at repræsentere Danmarks
Gymnastik Forbund ved EM og VM, men sådan er virkeligheden også for andre eliteidrætsudøvere som f.eks.
den OL-guldmedaljevindende mandige roer, der i dag har indstillet karrieren, da han ikke har råd til at
fortsætte. Formanden slog fast, at det er atleternes præstationer, der er afgørende for støtte og det fordrer en
skærpelse i forbundet at sikre dette. Han opfordrede forsamlingen at til betragte de fremlagte forslag i et
perspektiv, hvor der er fokus på at skabe mest muligt gymnastik for pengene og støtte mest muligt op om de
dygtigste gymnaster.
Dirigenten lukkede debatten under protest fra Torben Kjeldsen, der mente at han ikke havde fået svar på sit
spørgsmål om forslagenes konsekvens for budget 2016. Dirigenten lod forsamlingen skride til afstemning for
pkt. 7a om bestyrelsens forslag om fastsættelse af kontingentsats.
Forslaget blev vedtaget med 94 stemmer for, 47 stemmer imod (og 19 blanke) ud af 160 stemmer i rummet.
Dirigenten annoncerede, at afstemning om pkt. 7b og 7c udsættes til efter frokost og diverse overrækkelser af
æresbevisninger.
Formand for GfA, Lene Christiansen udnævnte Randers Gymnastiske forening til Årets forening.
Annie Truelsen, Trampolins breddeudvalg, overrakte Trampolinprisen til Vestjysk Gymnastik Forening 89.
Formand for GymDanmark, Flemming Knudsen overrakte ATK-klub certificeringer til Strib, Greve, KTK,
HTT, Springteam Nordjylland.
Flemming Knudsen takkede Bettina Krumbæk for hendes arbejde i bestyrelsen i egenskab af
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regionsrepræsentant for GymSjælland.

Dirigenten suspenderede mødet pga. frokost.
Dirigenten genoptog mødet og gav ordet til Flemming Knudsen, så han kunne svare på spørgsmålet fra Torben
Kjeldsen.
Flemming Knudsen:
Den samlede budgetmæssige konsekvens for stigningerne i kontingent og licens er ca. 375.000 kr. inkl.
forventet medlemsfremgang og fremgang i antal løste licensen.
Dirigenten iværksatte afstemning om fastsættelse af aktivitetskontingent (pkt. 7b). Forslaget blev vedtaget.
Dirigenten gik videre til fastsættelse licens pkt. 7c.
Kommentarer:
Jan Ferré, Farum Trampolinforening:
Stigningen i licens efter 1. november bør afskaffes. Jan mener, at licensen skal koste det samme året
rundt. Det er mindre vigtigt for ham om beløbet er 200 eller 250 kr.
Inger Nielsen, Silkeborg GF:
Hvornår træder stigningen i kraft?
Jakob Kramer, Svendborg GF:
Synes at det er fint at man skal betale, når man ’kommer langt ind’ i en sport, men med udgangspunkt i
egen forening, hvor hver aktivitet er i balance, så mener Jakob, at fordelingen af midler i forbundet bør
fordeles mere ’lige’.
Bakker i øvrigt Jan Ferrés indlæg op.
Jytte Storm, næstformand i GymDanmark:
Der er tale om rabat ved indløsning af licens før 1. november – ikke en ’dummebøde’.
Stigningen træder i kraft 1. november i 2016.
Jan Ferré, Farum Trampolinforening:
Citerede fra forbundets vedtægter, at der er tale om et ’tillæg’ ved indløsning af licens efter 1. november.
Dirigenten forhørte sig hos Jan om han havde et alternativt forslag til fastsættelse af licens.
Jan Ferré, Farum Trampolinforening:
Ja, det lyder: Ingen tillæg efter 1. november.
Jytte Storm, næstformand i GymDanmark:
Bestyrelsen vil gerne fastholde sit forslag. Jytte varslede, at der til næste år vil komme et omfattende
ændringsforslag omkring licensstrukturen i forbundet.
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Dirigenten forhørte sig om Jan ville fastholde sit forslag. Jan frafaldt sit forslag.
Dirigenten lod forsamlingen skride til afstemning om fastsættelse af licens (pkt. 7c). Forslaget vedtaget.
Dirigenten gav ordet til Jytte, der fremlagde forslag til budget 2016 mht. indtægter, udgifter overordnet og for
hver hovedgruppe. Budgettet skal ramme en bundlinje med et overskud på 106.569 kr.
Kommentarer:
Annie Truelsen, KTK:
Hvorfor stiger udgiften til forbundsmøder med over 100.000 kr.?
Jakob Kramer, Svendborg GF:
Der går rigtig mange penge til nogle få gymnastikaktiviteter. Der er altså nogen der bruger flere penge end de
har. Det provokerer, at idrætsgymnastik skal tilføres ca. 300.000 kr..
Jytte Storm, næstformand i GymDanmark:
De ekstra 100.000 kr. til forbundsledelsen går primært til formandshonorar.
Flemming Knudsen, formand for GymDanmark:
Adresserede Jakobs kommentar om økonomisk omfordeling i forbundet og slog fast, at det en del af forbundets
DNA, hvor nogen (store) discipliner bidrager og andre (mindre) discipliner modtager støtte.
Dirigenten lod forsamlingen skride til afstemning om budget 2016. Forsamlingen vedtog budget 2016.
Dirigenten gav ordet til Anders Jakobsen, der præsenterede de langsigtede målsætninger i form af den
kommende strategi 2017-2020. Han gennemgik statementet Bedre Bevægelse, vision, mission, de fire U’er og
de fem søjler i strategi 2017-2020. Anders henviste til fredagens strategiworkshop og nævnte bl.a. følgende
input: skolesamarbejde, synlighed, mere samarbejde på tværs af aktiviteter og ikke mindst styrkelse af
gymnastikkens image.
Dirigenten hørte forsamlingen om der var kommentarer til oplægget om langsigtede målsætninger og
konstaterede at der ingen kommentarer var.

7)

a.
b.
c.

Fastsættelse af foreningskontingent til GymDanmark
Fastsættelse af aktivitetskontingent til GymDanmark
Fastsættelse af sats for personlig konkurrencelicens

Se pkt. 6.
8)

Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har fremsendt forslag til en række vedtægtsændringer. Der er ikke ved fristens udløb den 1.
september modtaget yderligere forslag til behandling.
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Flemming Knudsen fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (se nedenfor). Han omtalte
specifikt forslagene under §11. Bestyrelsen trækker deres forslag vedr. §25.
Dirigenten gennemgik proceduren for behandling af de foreslåede vedtægtsændringer; en paragraf ad
gangen og bad forsamlingen forholde sig til ændringsforslaget vedr. §6.
I forhold til det fremsatte forslag om vedtægtsændringerne var der flere på talerstolen som gav udtryk for
præciseringer og benævnelser.
Overordnet skal det officielle navn Danmarks Gymnastik Forbund beholdes og ændres ved en gennemskrivning
som sker til næste år. Her er GymDanmark kaldenavnet.
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Gældende vedtægter

Foreslåede ændringer

Forklaring

Vedtaget/
Ikke vedtaget

§6
Licens

1.

1.

Alle gymnaster skal løse personlig national licens i

For at deltage i konkurrencer på regions- og forbundsniveau,

Danmarks Gymnastik Forbund for at deltage i

skal alle gymnaster løse personlig national konkurrencelicens

konkurrencer på regions- og forbundsniveau.

i GymDanmark.

2.

2.

Bestyrelsen kan dispensere for licenskravet for enkelte

Bestyrelsen kan dispensere for licenskravet for enkelte typer

typer af konkurrencer, der har karakter af

af konkurrencer.

Vedtaget

Både begynder &
efterskole DM

begynderkonkurrencer.
3.

3.

Licensen er gældende fra 1. august til 31. juli og skal være

GymDanmark registrerer alle licenstagere med navn,

betalt senest 1. november.

medlemsnummer, fødselsdato og år, foreningsnavn,
foreningsnummer samt regionalt tilhørsforhold.

4.

4.

Licensen administreres af Danmarks Gymnastik Forbunds

Licensen er gældende fra 1. august til 31. juli og skal være

administration, der også er ansvarlig for information om

betalt senest 1. november.

den praktiske håndtering omkring løsning og betaling.
5.

5.

Gymnaster, der ikke har løst licens senest 1. november,

Licensen administreres af Danmarks Gymnastik Forbunds

kan mod tillæg på 10 % af den til enhver tid værende

administration, der også er ansvarlig for information om den

licenspris løse licens senest 3 uger før konkurrencestart.

praktiske håndtering omkring løsning og betaling.

6.

6.

Fastsættelse af et fast

Gymnasten kan dog, mod et tillægsbeløb (§ 11, stk. 4),

Gymnaster, der ikke har løst licens senest 1. november, kan

administrationsgebyr

løse licens i perioden 3 uger før konkurrencestart og indtil

mod et administrationsgebyr (fastsat af repræsentantskabet)

på

Vedtaget
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selve konkurrencedagen.

løse licens frem til konkurrencestart.

7.

7.

Licensen skal angive:

For at deltage i internationale konkurrencer skal der via

- Navn og medlemsnummer (fødselsdato og år)
- Foreningsnavn og foreningsnummer

GymDanmark løses en personlig international

repræsentantskabet,
hvis fristen 1.
november ikke er
overholdt.

konkurrencelicens, der følger de til enhver tid gældende
regler afstukket fra de respektive internationale
gymnastikforbund.

- Regionalt tilhørsforhold
8.
Personlig international konkurrencelicens løses via
Danmarks Gymnastik Forbund og følger de til enhver tid
gældende regler afstukket fra internationale
gymnastikforbund.

8.
Ved misbrug af den personlige nationale licens, eller hvis
gymnasten overtræder GymDanmarks vedtægter, regler og
bestemmelser, kan licensen helt eller delvist inddrages, uden
tilbagebetaling.

9.
Ved misbrug af den personlige licens, eller hvis
gymnasten overtræder forbundets vedtægter, regler og
bestemmelser, kan licensen helt eller delvist inddrages.

§ 11

3.

3.

Ordinært

I august måned skal oplysninger om tid og sted for

I august måned skal tid og sted for repræsentantskabsmødet

repræsentant-

repræsentantskabsmødet meddeles på forbundets

meddeles på GymDanmarks hjemmeside

skabsmøde

hjemmeside www.gymdanmark.dk.

www.gymdanmark.dk. Samtidig hermed offentliggøres en
liste over hvilke kandidater der er på valg, hvilke der ønsker
genvalg og hvilke der ikke gør.

Offentliggørelse af

Punktet blev vedtaget

kandidater på valg.

med de ændringer som
forelægger, dog gives
inputs videre til den

Vi foreslår at pkt. 6 og 7
slås sammen, idet
kontingenter ligger til
grund for budgettet, og

arbejdsgruppe der
sidder med
gennemskrivning.
Se referatet for
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4.
5) Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til

4.

budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

bemærkninger til dette

besluttes

punkt

efterfølgende.

godkendelse
6) Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning samt

dermed ikke logisk kan

5) Bestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning samt
budgetforslag for det kommende år til godkendelse,
herunder:

7)

a.
b.
c.

a. Fastsættelse af foreningskontingent til GymDanmark
b. Fastsættelse af aktivitetskontingent til GymDanmark

d.
c. Fastsættelse af satser for personlig konkurrencelicens

Fastsættelse af medlemskontingent
Fastsættelse af aktivitetskontingent
Fastsættelse af satser for personlig national
konkurrencelicens samt administrationsgebyr
for for sen indløsning, jf. § 5, stk. 6
Kontingentsatser for øvrige typer af
medlemskab, nævnt i § 5, stk. 2

Kontingentsatser for øvrige typer af medlemskab, nævnt i
§ 5, skal efter indstilling fra bestyrelsen godkendes af
repræsentantskabet.
6.

6.

Forslag, som ønskes forelagt og behandlet på det

Forslag, som ønskes forelagt og behandlet på det ordinære

Konsekvensrettelse af

ændring at forslag skal

ordinære repræsentantskabsmøde under dagsordenens

repræsentantskabsmøde under dagsordenens pkt. 7), skal

henvisning

være administrationen

pkt. 8, skal være GymDanmarks administration i hænde

være GymDanmarks administration i hænde senest den 1.

i hænde senest den 15.

senest den 1. september

september.

september.

7.
Alle nye kandidater til de enkelte poster nævnt i

Vedtaget, dog med den

Nyt punkt. Kandidatur
skal meddeles.

Se bemærkninger i
referatet.

dagsordenens punkt 8)-9) skal for at være valgbare meddele
deres kandidatur senest den 1. september til GymDanmarks
administration.
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§ 14
Bestyrelsens
opgaver

7.

7.

Øvrige medlemmer af

Forbundsformanden og næstformanden udgør sammen

Forbundsformanden og næstformanden udgør sammen med

ledelsen udpeges

med GymDanmarks direktør, GymDanmarks sportschef

GymDanmarks direktør, samt et antal ansatte udpeget af

samt GymDanmarks udviklings- og marketingschef den

bestyrelsen den daglige ledelse af GymDanmark.

Vedtaget

daglige ledelse af GymDanmark.

§ 17
Udvalgsårsmøder

2.

2.

En forening, der på programmet har aktiviteter, som

Hvert medlem, der udbyder aktiviteter, som hører ind under

hører ind under de respektive aktivitetsområder, jf. den

de respektive udvalg, (jf. den årlige indberetning) har 1

årlige indberetning/til valgte aktivitet, har 1 stemme på

stemme på udvalgsårsmøderne. Medlemmer, der tillige har

årsmøderne. Foreninger, der tillige har gymnaster, som

gymnaster, som har deltaget i mesterskaber i GymDanmark

har deltaget i mesterskaber i forbundet inden for det

inden for forudgående konkurrenceår pågældende udvalgs

pågældende aktivitetsområde i det forløbne

aktivitetsområde siden sidste udvalgsårsmøde, har yderligere

repræsentantskabsår, har yderligere 1 stemme.

1 stemme.

Alle medlemmer af udvalgsledelsen, jf. stk. 3, har hver 1

Alle medlemmer af udvalget, jf. stk. 3, har hver 1 stemme.

stemme.

§ 25
Tegningsregler

Alle interesserede har adgang til årsmøderne.

Alle interesserede har adgang til årsmøderne.

1.

1.

Forbundet tegnes af forbundsformanden – i dennes

GymDanmark tegnes af forbundsformanden – i dennes

fravær af næstformanden – i forbindelse med

fravær af næstformanden – i forening med GymDanmarks

GymDanmarks direktør.

direktør i denne fravær ansat udpeget af bestyrelsen.

Vedtaget
Repræsentantskabsår
rettet til konkurrenceår

Hele udvalget 1
stemme hver.

Tegningsret

Forslag blev trukket
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Kommentarer til punkt 8:
Helle Buus, Gefion:
Ønskede en præcisering af formuleringen i §6 stk. 2, så den eksplicit nævner at dispensering
angår begyndere og EfterskoleDM. Desuden er der lidt kuk i nummereringen og så er der
inkonsekvens i brugen af ’GymDanmark’.
Flemming Knudsen, formand i GymDanmark:
Adresserede Helles kommentar til §6 stk. 2 og bad forsamlingen om at opretholde den forslåede
formulering. Han henstillede til forsamlingen, at afvente den større gennemgribende revidering af
forbundets licensstruktur til næste år.
Lotte Kok, Greve Gymnastik og Trampolin:
Lotte ønskede en præcisering af, hvad ’konkurrencestart’ betyder i praksis (i §6 stk. 6).
Jan Ferré, Farum Trampolinforening:
Bakker Lottes indlæg om §6 stk. 6 op og spørger til om det omtalte administrationsgebyr i denne
paragraf indebærer et ekstra beløb oven i licensprisen, som efter 1. november i forvejen er pålagt
et tillæg.
Torben Kjeldsen, Randers Gymnastiske Forening:
Kan ikke finde forbundets vedtægter på hjemmesiden og søgefunktionen kan ikke hjælpe.
Flemming Knudsen præciserede, at formuleringen i §6 stk.6 omkring indløsning af licens frem til
’konkurrencestart’ betyder, at man kan løse licens på konkurrencedagen. Det omtalte
’administrationsgebyr’ i §6 stk. 6 udgøres af det ’tillæg’, som lægges oveni licensprisen ved
indløsning efter 1. november. Mht. at kunne finde vedtægterne på hjemmesiden, så vil der blive
taget hånd om det.
Hanne Enevoldsen, FG90:
Spurgte ind til hvad det omtalte administrationsgebyr i §6 stk. 6 som repræsentantskabet skal
vedtage er for noget. Hanne fik svar fra bestyrelsen, at dette gebyr er den allerede vedtagede
stigning i licensprisen ved indløsning efter 1. november – et beløb på 30 kr.
Kristine Wagner, ordensudvalget:
Kristine præciserede, at de fremlagte forslag til vedtægtsændringer kun er en lille del af det
arbejde, som ordensudvalget har lavet og at det ’gebyr’, der omtales i §6 stk. 6 er prisstigningen
på en licens, når den indløses efter 1. november. Hun henledte opmærksomheden på, at hun
havde hørt to ændringsforslag fra salen; at ’GymDanmark’ skal sættes ind i §6 stk. 5 samt at man
præciserede i §6 stk. 2 og satte ’begynder og EfterskoleDM’ ind. Mht. rækkefølgen af stykkerne er
det ordensudvalgets opfattelse, at den foreslåede rækkefølge gør det mere overskueligt.
Dirigenten samlede op på kommentarerne mht. stykkernes rækkefølge, konsekvens i brugen af
GymDanmark og om dispensationer eksplicit skal nævnes i §6 stk. 2. Det eneste dirigenten så
relevans for et modforslag i var præciseringen i §6 stk. 2. Da der var ikke ønske om et
modforslag om dette fra salen lod dirigenten forsamlingen skride til afstemning om bestyrelsens
forslag til ændringer af §6. Med 160 stemmer i salen skal min. 107 stemme for forslaget, hvis det
skal vedtages. Forslaget blev vedtaget.
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Dirigenten bad forsamlingen forholde sig til de foreslåede ændringer af §11.
Kommentarer:
Bo Zierau, Glamsbjerg Trampolinklub:
Mener at fristen for at melde sig som kandidat inden 1. september efter at kandidater på valg i
offentliggøres i løbet af august. Bo foreslå, at fristen 1. september flyttes til 1. oktober eller at man
offentliggør kandidater på valg lidt tidligere.
Jan Ferré, Farum Trampolinforening:
Jan finder det problematisk, at man offentliggør kandidater, der er på valg og som ønsker genvalg,
da der er tale om hensigter.
Hanne Enevoldsen, FG90:
Hanne spørger om, der kan være nogle juridiske faldgruber i at slå stk. 6 og 7 sammen.
Hans Christian Bjerg, ordensudvalget:
Offentliggørelse af kandidater er meget praktisk, da det modvirker, at der manipuleres med valg
til bestyrelse.
Helle Buus, Gefion:
Helle henledte opmærksomheden på, at konsekvensen af at kandidater skal offentliggøres inden
repræsentantskabsmødet betyder, at der ikke kan opstilles og vælges kandidater på
repræsentantskabsmødet.
Hans Christian Bjerg, ordensudvalget:
Skulle man komme i den situation, at der ingen kandidater er at vælge på
repræsentantskabsmødet, så kræves der ikke ekstraordinær generalforsamling. I den situation vil
man på dagen kunne lade sig opstille og vælge. Måske skal det præciseres med en sætning i
paragraffen.
Dirigenten bakkede Hans Christians indlæg om med at man undtagelsesvis kan stille op fra salen
på dagen i mangel af kandidater uanset om det står skrevet i vedtægterne eller ej.
Helle Buus, Gefion:
Er dybt uenig i, at man på dagen kan stille kandidater op, hvis der ingen er opstillet i forvejen.
Helle taler for, at man tilføjer en sætning om, at der – i det tilfælde, at der ingen kandidater er –
kan stille op og vælge kandidater på dagen.
Flemming Knudsen foreslog, at forsamlingen stemte om bestyrelsens fremlagte forslag og at
ordensudvalget og bestyrelsen tager kommentarerne til forslaget med i deres videre arbejde med
vedtægtsændringsforslag i det kommende år. Formanden imødekom Bo Zieraus indlæg og
foreslog, at fristen for at opstille kandidater ændres til 15. september.
Jens Stensgaard, ordensudvalget:
Præciserede at forslaget om at slå stk. 6 og 7 skyldes at fastsættelse af kontingent hænger tæt
sammen med vedtagelse af komme års budget og at det derfor er helt naturligt, at de slås
sammen.
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Dirigenten lod forsamlingen skride til afstemning om bestyrelsens forslag til ændringer af §11,
dog med den ændring at fristen i stk. 7 ændres til 15. september. Forslaget blev vedtaget.
Dirigenten bad forsamlingen forholde sig til de foreslåede
bestyrelsesopgaver. Ingen kommentarer. Forslaget blev vedtaget.

ændringer

af

§14

om

Dirigenten bad forsamlingen forholde sig til de foreslåede ændringer af §17 om udvalgsmøder.
Kommentarer:
Jan Ferré, Farum Trampolinforening:
Ønskede en præcisering af sætningen i stk. 2.
Flemming Knudsen præciserede at det, der menes med sætningen er, at hvis en forening har haft
aktive konkurrencegymnaster inden for en given disciplin inden for det seneste år, så har
foreningen en ekstra stemme. Man har altså en stemme qua det løste aktivitetskontingent og
yderligere en stemme, hvis man er konkurrenceaktiv. Der vil blive arbejdet med formuleringen, så
det bliver mere forståeligt.
Kristine Wagner, ordensudvalget:
Foreslår at ordlyden i stk. 2 kunne hedde: medlemmer, der tillige har gymnaster, som har
deltaget i mesterskaber i GymDanmark inden for det pågældende aktivitetsudvalgs område siden
sidste udvalgsårsmøde har yderligere en stemme.
Flemming Knudsen mener, at man er nødt til at operere med et konkurrenceår, som ligger helt
fast mht. dato – det gør udvalgsårsmødedatoer ikke.
Hans Christian Bjerg, ordensudvalget:
Bakker Flemmings indlæg op mht. konkurrenceår og slår fast, at man bare skal vælge hvilket
årshjul, som man kører med.
Dirigenten meddelte, at bestyrelsen har valgt at operere med det såkaldte konkurrenceår.
Dirigenten lod forsamlingen skride til afstemning om §14. Forslaget blev vedtaget.
Dirigenten slog fast at bestyrelsen har trukket deres ændringsforslag til §25 og konstaterede, at
alle forslag til vedtægtsændringer var blevet behandlet og punkt 8 således afsluttet.
9)

Valg til Forbundsbestyrelsen (navne oplyst til forbundskontoret pr. d.d.):
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

Valg af Forbundsformand. (Valg finder sted i lige år)
Valg af Næstformand for 2 år. Der blev foretaget skriftslig afstemning.
Valgt til næstformand: Anders Jacobsen med 101 stemmer mod 55 stemmer på Erik Juhl
Mogensen
Formand for Elite Udvalget.
Valgt til formand til Elite Udvalget: Erik Juhl Mogensen
Formand for UIG. (Valg finder sted i lige år)
Formand for URG. (Valg finder sted i lige år)
Formand for GfA. (Valg finder sted i lige år)
Formand for Sports Acro. (Valg finder sted i lige år)
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h)
i)
j)
k)

Formand for UTG. (Frank Veje Jacobsen er villig til genvalg).
Frank Veje Jacobsen er genvalgt.
Formand for UTT vælges for 2 år. (Marianne Knudsgaard er villig til genvalg)
Marianne Knudsgaard er genvalgt.
Formand for Rope Skipping vælges for 2 år. (Ulla Birk Christensen er villig til genvalg)
Ulla Birk Christensen genvalgt.
Valg af suppleant til formand/næstformand for 2 år. (Lene Christiansen villig til valg).
Lene Christiansen valgt.

Dagsordens pkt. 10 gennemføres før pkt. l og m
l)

Regionsrepræsentant vælges for 2 år i lige år blandt regionsformænd i region 4 til 6.

m)

Regionsrepræsentant vælges for 2 år i ulige år blandt regionsformænd i region 1 til 3.

Valghandlingens pkt. l og m foretages umiddelbart efter valg under dagsordenens pkt. 10, idet
udelukkende kandidater valgt under pkt. 10, kan opnå valg.
10)

Valg af regionsformænd:
a)
Region 1 GymHovedstaden vælges for 2 år. (Valg finder sted i ulige år).
Ingen kandidat pt. Stadig vakant.
b)
Region 2 GymSjælland (Valg finder sted i lige år).
Ingen kandidat pt. Stadig vakant.
c)
Region 3 GymFyn vælges for 2 år. (Valg finder sted ulige år).
Mette Find Andersen er villig til genvalg
Mette Find Andersen genvalgt.
d)
Region 4 GymSydjylland (Finder sted i lige år).
Ingen kandidat pt. Stadig vakant.
e)
Region 5 GymMidtjylland. (Valg finder sted i ulige år).
Bent Busk er villig til genvalg.
Bent Busk genvalgt.
f)
Region 6 GymNordjylland vælges for 2 år. (Valg i lige år)
Ingen kandidat pt. Stadig vakant
Bestyrelsen beder om bemyndigelse til at besætte de vakante poster.
Dette besluttes.
11)

Valg til Ordensudvalget jf. § 20:
a)

På valg er:
Hans Christian Bjerg
Erhardt Franzen
Jens Stensgaard
Peter Lund
Kristine Wagner
Disse tre er valgt

På valg i lige år
På valg i lige år
Vælges for 2 år
Vælges for 2 år
Vælges for 2 år
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b)

Valg af 2 suppleanter til Ordensudvalget:
Begge suppleantposter er vakante.
Benjamin Juul Johansen blev valgt.

12)

Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
Repræsentantskabet besluttede i 2004, at GymDanmark skulle gå over til den fælles revisionsordning
under Danmarks Idræts-Forbund.
Ernest Young er valgt. Samme som DIF

13)

Eventuelt
Næste års repræsentantskabsmøde er d. 29. oktober 2016 i Idrættens hus, Brøndby
Randers Gymnastiske Forening takker for titlen som ”Årets forening”.
Betina Nørskov, KTK: Vi kommer tættere på med de nye strategier, der kommer. Forhåbentlig.
1. I er blevet rigtig gode til at være på de sociale medier
2. Er blevet bedre til at kommunikere på hjemmesiden – og kunne blive bedre til ”ikke gammelt
nyt”
3. Der er behov for inddragelse – hav lytteørerne ude – til klubberne: Byd ind. Obs. Handicapidræt.
4. Ros til GymDanmark, I gør det godt, det er spændende.
Søren Emkær: Street Gymnast: ”We take outdoor gymnastics seriously”. Send gerne billeder til
www.streetgymnast.dk.
Erik Juhl Mogensen, formand for Elite Udvalget, ønsker tillykke til Anders. Takker for valget til
formand for Elite Udvalget.
Ditte Okholm-Naut: Materialet fra Købstædernes Forsikringer, godt tilbud, forsikringsmuligheder
mv.
Vi har lovet Købstædernes at vi kan finde 750 personer, der gerne vil ringes op, der skal jf.
Persondataloven, skrives under. Der udloves en lodtrækning på et ophold på Scandic for 2
personer.
Frank Veje Jakobsen, formand for TeamGym fortæller tillige, at en forening får 350 kr. pr. tegnet
medlemskab.
Flemming Knudsen, forbundsformand:
Tak for de pæne ord til Tina. To kandidater til næstformand samt de input, der har været er et
sundhedstegn. Tak for at bringe Handicap-idræt på banen. Tillykke til de valgte. Ros til
bestyrelsen.
Vi har rigtig meget brug for jeres kompetencer, Anders og Erik.
Vi skal værne om debatten ved repræsentantskabsmøderne. Tak for det.
GymDanmark ville ikke være dét, vi er i dag uden det store arbejde, der bliver gjort ude i
foreningerne.
Tak til Willy for håndfast ledelse til mødet.
Kære Jytte. Om lidt skal vi klare os uden dig i GymDanmark, inspireret af Kim Larsen, du gør ikke
noget halvt. I mere end 20 år har du gjort et stort politisk arbejde i Danmarks Gymnastik Forbund.
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Du bragte dit foreningssyn ind i DGF. Et at dine vigtige omdrejningspunkter er at gøre noget for
gymnasterne, det er på gulvet med gymnasterne du trives. Du går all-all in. Et event kan vare 3
eller 10 dage, hvordan kan du klare det. Du vil blive savnet. Vi har bakket hinanden op, og den
intensitet vi har haft, har været oparbejdet gennem mange år.
Flemming udnævnte Jytte Storm, som æresmedlem i GymDanmark, hvilket forsamlingen bilfaldt
stående.
Jytte takker af og ser tilbage. Udvalg med inspiration fra Fodboldskolerne blev til
GymnastikSkolerne.
I september 1997 blev Jytte en del af hovedbestyrelsen. Meget er sket i disse år. Vi fik en fax; før
kom der flere breve i postkassen på samme dag. Forholdet med DGF og DGI er bedret. I dag er vi i
positiv dialog. Gymnaestrada og visionsarbejdet er andre områder, jeg gerne vil nævne.
Der har været 5 generalsekretærer / direktører i Jyttes periode og dygtige folk i administrationen.
Hans Chr. Bjerg og Flemming Knudsen, tak for samarbejdet, opbakning og sparring.
De mange events har givet mange gode oplevelser, tak.
Pas godt på gymnastikken, pas godt på GymDanmark.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
Flemming Knudsen takkede dirigenten for professionel ledelse.
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