
 
 
 
Referat af UTT-mødet 22. september 2015. 
 
 
Til stede: Bo, Rikke, Anita (i stedet for Maria), Erik, Marianne, Trine, Sarah og Flemming. 
Afbud: Søren. 
Referat: Marianne 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Nye punkter: Ingen. 
 

2. Godkendelse af sidste referat 
Ingen. Er der indsigelser skal disse sendes hurtigst muligt til Marianne. 
Godkendt 
 

3. Økonomi 
Budget 2016 er opdelt i en trampolin del og en tumbling del. Dog mangler posten med 
materialeindkøb at blive delt. 
 

4. Startpakker 
Der er lavet ændringer til dokumenterne – ligger hos Lone Pultz. Skal videre til Espen. 
Hvordan ser det ud med hvem der har startpakker og hvem der har brugt af de gratisydelser 
der er? 
 

5. VM 
Head of delegation: 
Bo og Flemming har ansvaret for at finde en person, der kan accepteres af alle grupper. 
 
Dommere:  
VM tramp: Anette Dalsten 
VM tumb: Flemming Kaas 
WAG tramp: Lars Walmod og Peter Jensen 
WAG tumb: Jette og Anders WAG 
 
Antal deltagere: 
Tumbling VM: 4 herrer og 4 damer 
WAG: ca. 16 herrer og ca. 8 piger 
 
Trampolin VM: 4 herrer og 2 damer 
WAG: 12-16 stk. i alt 
 

6. Ad hoc Tumbling udvalg 
Der er møde den 5. oktober mellem tramp, ad hoc tumbling og formand + direktør. 
Marianne deltager – Erik deltager, hvis mødet flyttes til en anden dag 
 

7. Rep.møde/årsmøde 
Beretninger er på vej. 
Valglister: 
BU: Maria stopper 
UU: Lars ikke villig til genvalg 
 Sarah villig til genvalg 



 
 

 Jesper og Bettina ej på valg 
 Nye: Bo Zierau og Maria Sigl 
TU: Ingen ændringer på tramp-siden. 
Rikke villig til genvalg (Næstformand og Økonomiansvarlig) 
Tres: Bo stopper og vi mangler en kandidat til formand. 
Tilmelding til rep.mødet:  
Trine og Sarah kun søndag, øvrige begge dage. 
 
Dirigent: Trine spørger Poul Erik. 
Pas på med det inforståede! 
 
Referent: Marianne spørger Espen. 
 

8. Målsætning 
Gået i stå.  
Erik forsøger at få sendt spørgeskemaer ud og kigget på indhold inden årsmødet. 
 

9. Håndbog 
Områder: Vi skriver lidt om hvilke Gym-områder hvert af vores områder normalt vil være og at 
man kan deltage alle steder hvis man ønsker det. 
Ellers burde håndbogen være klar til upload på nettet. 
 

10. NM 2016 
Erik laver en mail med hvem der gerne vil afholde NM i tramp i 2016. Udsendes i en GymMail. 
 

11. Næste møder  
Marianne sender en Doodle 
 

12. Kort nyt fra de enkelte udvalg 
På grund af det fremskredne tidspunkt, blev punktet udsat/sprunget over. Vi havde nok også 
vendt de fleste udvalgs arbejde i de øvrige punkter. 
 

13. Eventuelt 
 
Der er blevet spurgt om vi kan kalde vores lejre Trampolin GymCamp/Tumbling GymCamp, når 
det er med overnatning. Det er helt fint med os. 
Der er i øvrigt gang i at tilbyde trampolin i en generel GymCamp i efterårsferien 2016. 
 
 


