
 

 

GFA møde 30. september 2014 - Viborg 
 
Deltagere: Lene Christiansen, Karina Vestermark Jensen, Anja Astrup Larsen, Lykke 
Moesgaard, Lise Ravnkilde (ref) 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst ( vedhæftet) 
2. Siden sidst - bordet rundt 
3. Årsmøde i Hvidovre - status på tilmeldinger 
4. Input til beretning til vores GFA årsmøde 
5. Aftale omkring årsmødet - dagsorden, fremlæggelser af diverse GFA aktiviteter osv. 
6. Årets forening ( vedhæftet konsulenternes indstilling) Strengt fortroligt ! 
7. Samarbejde  ml. GFA og Konsulenterne hhv. region og GFA 
8. Gym for life - status 
9. evt. 
 
 
 
Dagsordenen blev ændret 
 
1. Procedure for godkendelse af referat 
Fremover mailes referatet rundt til alle GFA-medlemmer. Hvis ikke referenten har 
modtaget kommentarer senest en uge efter, sendes referatet ind til kontoret.  
 
Fremover hedder punktet siden sidst: Siden sidst og Nyt fra regionerne 
 
Kommentarer til sidste referat: Karinas projektgruppe holder møde 5. oktober. 
 
2. Deltagelse i repmødet 
Alle medlemmer af GFA får dækket udgifter til repmøde, overnatning og aftenfest af GFA. 
Karinas deltagelse dækkes af region Hovedstaden. 
Snak om principper omkring, hvem der dækker udgiften i forhold til, hvem man først og 
fremmest repræsenterer. 
 
 
3. GFAs årsmøde 
Udkast fra Lene gennemgået 
Kitt Montell er referent og Ulrik Blinkenberg dirrigent  
 
Lene skal blandt andet forklare, hvorfor GFAs årsmøde igen holdes samme dag som 
repmødet fremfor at holde et årsmøde på et andet tidspunkt. 
 
Beretningen for 2013/14  
Gymnasternes Dag havde god tilslutning - et godt event i GFA - ikke samme dag alle 
steder. Fremover vil det fortsat være på forskellige dage. 
 
Gymcamp - Lene viser den korte video, der viser hvad gymcampen er. Lise sørger for at 
det er der+ skriver et par linjer til Lene 
 
Vi var en del af DGF i Tivoli 
 
Udviklingsarbejde blandt andet Gym for life reglement og Gym for life planlægning 
 



 

 

Deltagelse i FIGs symposium i Birmingham om Disability Gymnastic 
 
 
Særlige udfordringer 
Rekruttering af medlemmer til udvalget og regionerne er svært 
 
Hver region fortæller kort, hvad de har haft af aktiviteter - cirka to-tre minutter - slides skal 
afleveres til Lene på forhånd 
 
Jylland har haft seniordag, Arrangementer i samarbejde med svøm, en aktivitetsdag for 
unge med tre discipliner 
Fyn aflyste seniordag på grund af manglende tilslutning 
Sjælland havde opvisning i Knuthenborg, 240 gymnaster fra 10 foreninger, havde en 
herlig solskinsopvisning, lise sender billeder til beretningen fra Knuthenborg. Der var 
planlagt et kursus i håndredskaber til opvisnignshold, men det blev aflyst, da instruktøren 
blev syg. 
København udviklingsarbejde 
 
Dokument med fælles målsætninger for GFA regionerne, Lene sender til alle i GFA, 
 
målsætninger og visioner - planer og arbejdsplaner 
Gym for life - nyt event for opvisningshold - Allan fortæller kort om Gym for Life 
Tivoli 
Gymnasternes dag 
Arbejde på at rekruttere folk til GFA - to tomme pladser 
 
Præsentation af Gym for life 
 
 
Opgave til alle mødedeltagere 
Se fremad -  foreningerne i fokus - snak kort sammen to og to. 
Hvilket GFA tiltag kunne I have lyst til at deltage i som forening? 
 
 
Årets forening 
Vi vælger ODK - kontoret bør sikre sig at Viggo kommer 
 
 
4. Gym for Life 
Karlslunde (grevinderne) er nok ikke interesseret i at afholde Gym for Life. Lykke prøver at 
spørge Allan endnu en gang og derefter Vejen og som nummer tre Anne fra Kolding. 
 
Lykke sender mail så snart hun har svar. Hvis nej fra disse tre spørger Karina ODK - hvis 
nej, spørger Anja Vejle eller Silkeborg. 
 
Gym for life 2015 skal afholdet 9. 10. maj eller 6. juni. 
 
 
5. Næste møde  
Vi mødes søndag efter repmødet, hvor vi laver et årshjul og planlægger møderække og et 
seminar. 
 



 

 

6. Eventuelt 
Lene fortæller bestyrelsen, at vi mener, at alle udvalg bør have besked, inden der sendes 
mail ud til alle, bare dagen før er fint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


