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Mødedato: 2. december 2016 

Mødenavn: Bestyrelsesmøde  

Sted: Skype 

Til stede: Morten, Jakob, Ralf, AP, Ann, Louise 

Referat: xxx 

 

 

1. NM 2018 
Morten har afholdt et formøde med Janne Jelstad om kommende planlægning af NM 2018 i 

DK.  

Vi skal i gang med at planlægge nu, og Janne vil gerne nedsætte en gruppe på Morten og 

gerne to mere, gerne en MIG’er og en KIG’er. 

Jakob og Louise melder sig og det lægger i god forlængelse af, at Jakob og Louise sidder 

med kalenderen og det generelle arbejde i arrangementssektionen. 

Der vendes tilbage til dette punkt senere på dagsordenen, forbindelse med strukturen i 

UIG. 

 

 

2. Stormøde - Strategiprojektgruppe 
Stormødet er kickstart på strategiarbejdet frem mod DIF indstilling til sommer, og det vil 

være godt, at være nogle stykker, der kan spare omkring arbejdet, så alt ikke undervejs 

skal op på UIG møde. Ann og Jakob er interesserede. 

 

Jakob, Ann, Morten og Ralf deltager på mødet i Brøndby på torsdag. 

Ralf er muligvis interesseret i at deltage i projektgruppen også, hvilket vil gøre det lettere for 

Ann og Jakob, i forhold til den geografiske udfordring. 

 

3. Arrangement 7. Januar 
Morten vil afklare med Tenna, hvad UIG’s repræsentants rolle er ved dette arrangement er. 

Morten melder tilbage. 

Jakob kan eventuelt deltage, hvis ikke andre har muligheder for det. 

 

4. DSC - Arne 
Ralf informerer: Idrætsgymnastik skal på grund af den opsagte aftale med DS Consult, 

komme med nye forslag til, hvad der skal bruges af tøj til alle i idrætsgymnastikken, 

herunder dommere, gymnaster, landstrænere mv. 

Ralf er i gang med dette. 

Morten informerer om, at Arne (sandsynligvis) fortsat gerne vil være med til at sponsorere 

pigernes tøj. Morten taler med Arne.  
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5. Opgavebeskrivelser 

Alle udvalgsmedlemmer skal nedskrive, hvad deres forskellige opgaver i udvalget 
består af, herunder korte beskrivelser og stikord til dette + gerne deadlines. 
Pointen med opgavebeskrivelserne er, at de kommer til at ligge på GymDanmarks 
hjemmeside, så det kan ligge offentligt, så klubberne kan se, hvem, der gør hvad, 
og hvem, de skal henvende sig til.  
 
 

6. Nyhedsbrev 
Morten: For at klubberne kan følge lidt med i, hvad UIG laver, vil jeg gerne stå for at lave et 

nyhedsbrev vi kan sende ud til klubberne. Det behøver ikke nødvendigvis være noget der 

udkommer hver måned, men når vi har noget vi vil sige. 

F.eks. nu. Hvad er det egentlig vi laver ud over de ting de møder ved konkurrencer, kurser 

osv. Lad os fortælle om noget af det langstrakte også. Har luftet ideen ved møde med 

Anette Jentzsch og Betina Juul Nielsen og de ville gerne bidrage. 

 

Alle i udvlaget synes, at dette er en god idé. 

Morten påbegynder dette skriv, og sender til udvalget, så de kan kommentere. Målet er, at 

det skal sendes ud til klubberne inden nytår. 

 

 

7. Struktur i UIG - Forslag fra Jakob 
 

Anette Jentzsch  og Betina Juul Nielsen har arbejdet med en stor interviewundersøgelse 

hos trænere, gymnaster, formænd, klubber mv. Alle med interesse og funktion i 

idrætsgymnastikken. 

Konklusionen og hovedpunkter fra dette er, at der brug for bedre kommunikation eksternt 

(til klubberne fx) - Det skal være klart, hvem, der gør hvad -  herunder hvornår og hvordan. 

Det skal være tydeligt for klubberne - derfor er det utrolig vigtigt, at vi får lavet 

opgavebeskrivelserne, så vi kan bruge dette, både i nyhedsbrevet, men også fremadrettet 

kommunikation til klubberne. 

 

Derudover har Jakob lavet et udkast til et organisationsforslag, hvor det er klart beskrevet, 

hvem der sidder i hvilke sektioner og hvem, der arbejder med hvad - altså et skema over 

vores struktur. Alle i udvalget er enig i, at vi arbejder videre med dette strukturforslag. 

 

 

8. Evt. 

 

- Jakob: VIK har et ønske om at flytte datoen for hold DM finalen, da der er problemer med at 
leje en ekstern hal. 
Mulighed 1: Vi flytter hold DM kval til den 18. november (hvor finalen ligger nu), og har finalen 
lørdag den 2. december 
Mulighed 2: Kval den 14. oktober, finale den 4. november 
Louise taler med Ditti. 
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Jakob taler med Marian. 
Herefter afklarer Jakob og Louise og melder til Carsten samt klubberne. 

 
- Dispensationsansøgning fra Viborg om, at lade Juliane Brix blive i trin 5 i 2017, grundet 

dommerfejl ved en trin 4-6-konkurrence. Dispensationen er godkendt. Louise informerer Pia. 

 
- Dommerkurser KIG 2017: Louise, Dorthe, Søs og Ann (på vegne af KES) holder et Skype-

møde hurtigst muligt og får vendt denne situation. Herefter sender de et forslag til UIG på 

mail hvorefter der skal tages en beslutning. 
 
 

Deadlines: Senest 30. januar 
ALLE skal have sendt opgavebeskrivelser til Morten inden næste møde. 

ALLE skal have sendt til UIG, hvilke sektioner, man ser sig i i 2017. Dette gøres ud fra 

Jakobs organisationsforslag, hvor han har skrevet navne på de forskellige sektioner. 

- Derudover skal man skrive, hvis man ønsker at “danne” en ny sektion.  

 

 

9. Næste møde 

30. januar klokken 20.30 (Skype) 

 

 


