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Mødedato: 8 marts 2016  

Mødenavn: GFA møde 

Sted: Bellinge 

Deltagere: Søren Nielsen, Lykke Moesgaard og Lene Christiansen 

Afbud:  

Referat: LC 

 

Referat 

1. Siden sidst – opsamling fra sidste møde, ikke noget til referatet 

2. Legoland – nyt. 

Søren har talt med projektlederen fra Legoland og der er aftalt møde d. 19. april med Legoland, 

hvor Søren, Janne Jelstad, Pernille H. Steffensen og Mads Keblovszki, mødes på hotel Legoland kl. 

11.30 – 13.00. Nærmere afklaring følger. 

Note: Tjek Tivolis hjemmeside for info om GymDanmark i Tivoli 2016  

Lene Kontakter Janne vedr. møde og hun tager kontakt til Søren. 

3. Nyt fra bestyrelsen – orientering om bestyrelsens arbejde herunder visionen 25-50-75 hvor vi er 

tæt på aftale med DGI omkring dette. 

4. Gymnasternes Dag – der skal laves aftalepapir omkring Gymnasternes Dag, som afklarer 

foreningens og regionens arbejdsopgaver, samt klare rammer for arrangementet, hvem gør 

hvad. 

5. Årshjul – der er udarbejdet et årshjul for GFA – lægges på hjemmesiden i Gymdanmark 

6. Gym for Life 

( for holdene som deltager i Gym for Life-eventet er der mulighed for at deltage i et 

lørdagsarrangement med følgende program: 

Lørdag d. 7/5 inviteres holdene som deltager i GYM for Life-eventet søndag, til at komme og 

programmet er følgende: 

Kl. 13.00 tjek ind 

Kl. 13.30 fri træning i to haller 

Kl. 14.30 – 16.30  mulighed for Gymnastikopvisning – holdene kan maks få 20 min opvisningstid 

Kl. 16.30 – 18.30 Pause med Mulighed for svømmehal 
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KL. 18.30 – 19.30 – Aftensmad 

KL. 19.30 - ? Aftenarrangement med gymnastik og aktivitet 

Overnatning i hallen på medbragte liggeunderlag (koster 25 kr) 

 

Søndag d. 8/5 

Kl. 8.00 – 9.00 Morgenmad 

Kl. 9.00 – 11.00 generalprøve  

Kl. 11.00 – 12.00 Frokost 

Kl. 12.00  Velkomst- faneindmarch og holdpræsentation 

Gym for life start 

Kl. 15.00 Afslutning og Medaljeoverrækkelse 

 

Pris for deltagelse lørdag inkl. overnatning og morgenmad/frokost søndag: 200 kr. pr. deltager. 

Tilmelding til son@gymdanmark.dk 

Halleje : 2500 kr  fra lørdag middag til søndag eftermiddag kl. 12.00 – 16.00 ( søndag) 

Lyd: Søren skaffer pris – afklares endeligt på næste møde 

Lys: Søren skaffer pris – afklares på næste møde 

Tribune- leje af tribune, afklares på næste møde 

Vinylgulv – Lene spørger højskolen- afklares på næste 

Dommere til eventet: Lene snakker med Flemming herom og vi kommer med oplæg til 

dommerpåsætning. Hvordan ser man ud som dommer? 

Medaljer bestilles på kontoret ved Anita og det gøres når vi kender antal deltagende hold ( Lene 

ansvarlig) 

Vandrepokal indkøbes – Lene 

Aftalepapir laves på næste møde vedr. økonomi m.m. 

EVT. 

Næste møde d. 5/4 i Brande kl. 18.00 


