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Mødedato: 17. oktober 2017 kl. 20 via SKYPE 

Mødenavn: AGG sektions møde 11 

Sted: Skype møde  

Deltagere: Louise Skytte Andersen, Karoline Lender, Hanne Jensen 

Ordstyrer: 

Referent: Hanne Jensen 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer og referent 
 

2. Opfølgning AGG Nordic Open 2018 
Der blev afholdt møde 16. oktober i Køge med Sussi Bagge, Lotte Kok, samt medlemmer af AGG 
sektionen på Skype. Tjeklisten blev gennemgået, og enkelte spørgsmål afklaret. Det blev 
besluttet ikke at afholde AGG Nordic Open i forbindelse med DM stævnet i Køge i 2018. Der 
aftales et møde med Køge Bugt i løbet af foråret, hvis dette skønnes nødvendigt. 
 

3. AGG udtagelseskonkurrence – antal hold i finalerne 
 

Tilmeldingsfristen er slut – 36 hold er tilmeldt. Antal hold i finalerne: 
Children 8-10: 4 hold  Finaler: 4 hold 
Children 10-12: 10 hold Finaler: 8 hold 
Children 12-14: 10 hold Finaler: 8 hold 
Junior: 8 hold  Finaler: 6 hold 
Senior: 4 hold  Finaler: 4 hold 
Hanne sender svar til EIF / Celine. 
 

4. Budget AGG udtagelseskonkurrencen  
Lotte har sendt AGG sektionen en påmindelse om at overholde budget for AGG konkurrencen. 
Hanne har udarbejdet et revideret budget (se bilag). Med 9 færre hold tilmeldt end budgetteret 
er indtægterne omkring 14.000 kr. lavere end budget. AGG sektionen vurderer ikke det er 
muligt at ”indhente” dette beløb på omkostningerne, som udgør ca. 28.000 kr. Dvs. der vil 
komme et mindre overskud på konkurrencen end de 51.000 kr, der var budgetlagt.  
Hanne sender opdateret budget til URG – vi estimerer at kunne overholde omkostningsbudget 
med en lille overskridelse, da der er ikke budgetteret med omkostninger til nationale dommere 
– kørsel, gave/honorar eller deltagelse i dommermiddag. 
 

5. AGG udtagelseskonkurrencen – div. sedler   
Hanne tjekker om der findes ”speakersedler” fra tidligere, evt. en skabelon.  
Hanne tjekker om der findes sedler / beskrivelse af licenskontrol og 
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tidtagerinstruks/dommerpigeinstruks fra tidligere, evt. rester fra DM i AGG? 
 

6. Eventuelt 
Intet at bemærke. Næste møde: Skype møde d. 17/10 kl. 20.00 vedr. Udtagelseskonkurrencen.  
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Bilag – punkt 4: 
Budget fra CKR: 

 

 
 


