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Mødedato: 14. februar 2018 kl. 19 

Mødenavn: SKYPE 

Sted:  

Deltagere: Anna Hillestrøm, Louise Skytte Andersen, Hanne Jensen 

Ordstyrer: 

Referent: Hanne 

 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer og referent 

 

2. Evaluering af camps i januar 2018 

Elitecamp: 

Karoline har udsendt evalueringsskema og der er modtaget enkelte svar retur. 

Ros til dommermodulerne – og individuelle tilbagemeldinger på de enkelte instruktører – som altid subjektivt, 

hvordan kemien var mellem instruktør/hold. 

Det fungerede fint med faciliteterne i Greve. 

Pascal vil gerne ændre konceptet hvis han skal komme igen – der bør være et fællesmodul for hver 

aldersgruppe med dance/jazz. Der mangler generel kropsforståelse for øvelserne på nogle hold.  

 

Basiscamp: 

En lang dag for de yngste (8-10 år), hvilket bør tænkes ind. 

 

Budgetopfølgning camp:  

 

Der er ikke kommet opgørelse fra kontoret endnu, der arbejdes med projektnumre og pga. manglende 

personale er der forsinkelse på rapportering. Anna sender ud med realiserede tal, så snart det kommer fra 

kontoret. 
 

 

3. Mødedatoer med AGG dommere 

Mulige datoer:  

Søndag d. 4. marts kl. 10-12 / kl. 13-15 / kl. 15-17 

Lørdag d. 10. marts kl. 10-12 

Søndag d. 11. marts kl. 10-12/ kl. 13-15 / kl. 15-17 

Søndag d. 25. marts kl. 10-12 / kl. 13-15 / kl. 15-17 

Anna laver en Doodle. 

Det meldes ud, at den dato vælges, hvor flest mulige kan. 

Dagsorden: Dommer-retningslinier / Dommergruppe (struktur) / Forventningsafstemning mv. 

 
4. DM AGG – status og arbejdsopgaver 

Anna har sendt forespørgsler til 2 navngivne dommere, samt finsk koordinator og der rykkes for svar.  

Øvrige muligheder blev drøftet, og sendes forespørgsler. Målet er 5 udenlandske dommere. 

Der oprettes et dokument i DropBox med kontaktinfo på dommere, som vi har haft i Danmark. 

5. Fordeling af konkurrencer AGG dommerne 

Konkurrencerne er fordelt blandt danske AGG dommere: 
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WC1: Julie + Mette 

WC2: Mette + Anette 

EM: Hanne + Julie 

VM afventer resultatet af graduering prøverne, da IFAGG helst vil have de dommere med højest level. 

Zarah og Anna har som mål at vedligeholde dommerlicens i år. 

Anna tager til VM som Head of Delegation. Omkostninger til dette ligger ikke i AGG Sektionens budget, 

Anna undersøger hvordan dette dækkes. 

Dommerne bedes sende mail til AGG Sektionen om deres omkostninger, så vi har mulighed for løbende 

budgetopfølgning. Anna sender en mail til dommerne herom.  

 

6. Eventuelt 

Anna har forespurgt i URG om AGG sektionen kan udvides med et medlem pga. de mange arbejdsopgaver, 

hvilket et godkendt. 

Vi søger i miljøet efter interesserede. Det bør meldes ud til alle klubber, at man kan byde ind hvis man er 

interesseret. Samtidig skal vi dog have drøftet i AGG sektionen hvilket opgaver der ligger. Dette afventer 

mødet med AGG dommerne, hvor vi skal drøfte struktur. 


