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Mødedato: 26. oktober 2014 

Mødenavn: Årsmøde 

Sted: Scandic, Hvidovre 

Deltagere:  

Afbud: - 

Referat: Carsten Nyborg Andersen 

 

1. Velkommen 

Anne-Mette bød velkommen og bad forsamlingen lave en navne runde 

2. Valg af dirigent  

Bjarne Mierzwa blev forslået af bestyrelsen, og der var ingen indvendinger. 

3. Årsberetning 2013/14  

Anne-Mette fortalte lidt om udviklingen i IG siden hun kom til. 

Fremhævede at der i dag bliver arbejdet mere målrettet på alle områder. 

Håber at den positive udvikling vil fortsætte fremover. 

Øget ocus på uddannelse, ATK, internationalt. Overblik og struktur på uddannelse ledes 

af Agnete. 

Global Ambassor program – meget glad for Davids besøg, og kan se hvor stor 

indflydelse han besøg har haft. 

Stor forøgelse i konkurrence licenser 26% KIG og 10% MIG 

Ansøgning om EM 2017 

Tusind tak for opbaknngen i Anne-Metts formands periode, og hun håber at I vil tage 

godt imod den nye formand, og fortsætte den store opbakning. 

Bjarne spurgte salen om der er spørgsmål til formandens beretning. 

VGF Viborg – Stor ros til Anne-Mette for hendes arbejde i UIG 

KG66 – Tak til Anne-Mette for hendes indsats og held og lykke fremover. 

Ikke yderligere kommentarer til beretningen 
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4. Regnskab 2013  

Ralf gennemgik regnskabet. 

Underforbrug grundet ikke afholdte aktiviteter, bl.a. rejse til USA. Og effektivisering af 

konkurrencer på MIG siden. For KIG er det forøgelse af deltagerantal som giver det 

positive regnskab. 

Ditte VIK – Går pengene videre til næste år eller ind i det samlede regnskab. 

Ralf – Det går ind i det samlede regnskab for GymDanmark 

Kenneth VIK - Kan man ikke lave nogle flere projekter. 

Ralf – Desværre nej – Der er lidt flere muligheder på Elite området. 

Helle Buus Gefion – Nu kan man se at prisstigningerne sidste år har generet flere 

midler og det tyder på at det er den pengemaskine. 

Anne-Mette – Vi er det udvalg som suverænt trækker flest penge ud af det samlede 

regnskab. Så vi må i UIG nok være glade for at vi fortsat kan budgettere med det største 

underskud af alle discipliner. 

Karen Marie SG – Samme kommentar som Anne-Mette 

Naksov – Syntes dog at det er meget dyrt for de gymnaster som kun deltager i trin 1-3. 

Marianne – der er mulighed for at lave flere konkurrencer for dem 

 

5. Regnskabsrapport 2014 og budget 2015  

Marianne fortæller om 2014 – og man kan se at der p.t. er 150 tkr. tilbage til resten af 

året. Og der kommer udgifter til de resterende konkurrencer for 2014.  Så vil UIG 

forsøge at søge om at investere lidt i hardware til brug for resultat formidling. 

2015 

Vil gerne forøge budgettet lidt 

Vil bl.a. gerne opdatere trin systemet 

FIG træner akademi 

 

Kennet VIK – Det lyder meget positivt og spændende 

Martin Gefion - Kan i uddybe FIG akademi 

Agnete – Vi vil forsøge at finde ud af hvad der er af mulighedder og udnytte disse. Har 
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nu lavet en overordnet struktur. Startet op på et hjælper træner kursus. Ønsker at lave 

et DIF træner 1 kursus udbygget med noget fra ATK og Trinsystm i dette. DIF har også et 

træner 2 og her tænkes der på at prøve at udnytte det som der findes i FIG regi. 

De kigger også ud omkring i verden hvordan man gør andre steder 

DIF har også en Diplom træner uddannelse som man kigger på. 

John VGF – det her kan kun gå for langsomt. Der er brug for en systematisk uddannelse. 

Og lav gerne fejl og ret op på det hen af vejen. Lad os komme i gang. 

Ditte VIK – Kæmpe ros jeg glæder mig allerede. Og jeg tror at klubberne er villige til at 

bruge penge på det. 

KG66 – Enig lad os få noget mere struktur. Det er der stort behov for. 

Agnete – Struktur kommer først i 2016 – men ATK starter op snart. 

Karen Marie SG – Hvilke kræfter kan vi trække på herhjemme. Specielt Ditti på pige 

siden og Claus og Marian på drenge siden. 

Agnete – Vi vil gerne lave et mere overordnet kursus, og samtidig trække på de kræfter 

der er i DK.  

John VGF – Det er korrekt, men det skal formaliseres og systematiseres. Specielt 

Hjælpetræner og grundlæggende trænere uddannelse. Det mangler vi 

Inge KG66 – Dejligt at vi er så enige. Rekruttering af gymnaster er på plads. Så nu skal 

der rekruteres trænere. 

HB – Syntes at vi skal reklamer for ATK – Første kursus 27. februar. Både MIG og KIG  

Budget blev taget til efterretning 

 

6. Orientering om status på elitebudget 2014 og elitebudget for 2015  

KES budget Tina. 

Overforbrug i 2013 gjorde at der kun var 50 % til at starte på. 

Det har betydet 100 % egenbetaling. Det har betydet at der har været mange møder. 

EM var rigtig dyr. Og gjorde at vi overvejede kraftigt om der var midler til VM. Men det 

lykkedes bl.a. ved personlige sponsorater. 

Fremadrettet ser det bedre ud. 

Forventer et overforbrug på tkr. 40 i 2014 
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VGF – Hvordan ser det ud med sponsorater. 

Tina – Det skal gå igennem forbundet. 

Torben – Han har haft en dialog med forbundet omkring sponsorater, og arbejder 

videre. Udfordringen er at få det koordineret da der også arbejdes for en hovedsponsor 

for hele Gym DK. 

Ann VGF – men kan vi ikke få mulighed for at lave en sponsor til grenen. 

Torben  - det afhænger af om der kommet et hoved sponsor i Gym Dk 

Kenneth VIK – forsøger i DtT at finde en udlansk konkurrence eller lejr kan der gives 

tislkud til dette. 

Tinna – Nej. 

Ann VGF – spørgsmålet er hvordan der så bliver lavet fordeling af sponsor kroner. 

Helle Buus  - Hvad er mulighederne for en stor hoved sponsor. Hvem afgør dette. Hvor 

er UIG i dette spørgsmål. 

Tina – Det er noget som Forbunds ledelsen som afgør dette. 

HB – Det har altid været mulighed at lave personlige sponsorater, specielt som 

individuel. Og der er allerede sponsorer i UTG og Tumbling. Så det kan lade sig gøre. 

Det skal dog bare koordineres. 

Claus AIG – Det lyder som noget vi har hørt mange gange før. 

Ann VGF – Hvor dan kan det lade sige gøre at nogen kan have og vi ikke kan.  

Anne-Mette – For dem som tror at det er nemt så kan hun fortælle at det ikke er noget 

som udvalget som har haft tid og mulighed for. 

Ann VGF – Ikke et angreb på UIG. Men forsøg på at udnytte mulighederne. Hvis der er 

muligheder er det med at få det i gang. 

HB – Hvis man har en sponsor er det bare at gå i gang. MEN Kontoret og UIG skal 

involveres først. Har man forbindelser så lad os få gang i det. 

Flemming Knudsen. -  Vores vedtægter indeholder intet om sponsorater. Men det skal 

ind over ledelsen for at undgå at der laves aftaler som overlapper aftaler som der 

allerede eksistere. Man må tage det fra sag til sag. 

Lad os forstille os at vi fik en bank som hoved sponsor så kan en gymnast ikke lave en 

kontrakt med en lokal bank. Derfor skal det altid over kontoret. 

Tina – Det er Trine Bay som er tovholder 

Claus AIG – Kan det tænkes at vi laver et Ad hoc udvalg omkring sponsor. 
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John VGF – Det vi har fået af vide her giver os allerede muligheder som vi kan arbejde 

med. Tak. 

Helle Buus – Gefion - Hvor stort er DSC’s sponsorrat 

HB – Den samlede værdi er over en årrække indtil 2017 omkring 2,5 mill – og udgøres af 

tøj til senior landshold. 

Torben – Det er noget som UIG vil samle op på. 

Tina fortsætter med 2015….. 

Fuld dækning fra DIF til European Games og Ungdoms OL. 

Budgettet viser at der er en egenbetaling på tkr. 450 til KES i 2015. OL 2016 satsning 

dækker udelukkende Mette Hulgaard. Der arbejdes på et OL 2020 projekt. 

MES Budget 2014 

Status 30/914 – det ser fornuftigt ud der er plads til at dække VM 

Der er lavet et samlet budget 13-14-15 hvor der er forskellige beløb sat af.  

Budget 2015 

Ralf viste budget for 2015 og OL satsning 

Jakob Gefion – Er det reelt ikke kun Markus og Helge det dækker? 

Ralf – det er korrekt, men det kan have en afsmittende effekt for andre. 

Claus Olsen – Der mangler et vigtigt punkt – En personlig trænings plan. Det kræver 30 

timer om ugen at nå målet. 

Torben – Det er en beslutning som er truffet af MES (Træner og sportschef) 

Ralf – Der er plads til justeringer. 

Jakob Buus – Det er vel kun universiaden som er mulighed for at få andre få. 

Tina – Det er et krav at midlerne går til de 3 personer. Ikke til andre. 

 

7. Kalender 2015 

KIG 

Marianne sendte terminsliste rundt og vil gerne bede klubber om at melde ind med 

ønsker til afholdelse af konkurrencer senest 1 december.  tilbagemelding 1 januar. 
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Inge KG66 – Kan vi være sikre på at det bliver 1 januar. Af hensyn til planlægning. 

Helle Buus – Gefion – kan de lægges sammen (KIG/MIG listen) 

Karen Marie – SG – Hvordan er prioriteringen for hvornår de små konk lægges 

Marianne – Der tages først og fremmest hensyn til Senior og landshold. 

Ditte – Hvorfor er der ikke en stor national konkurrence inden EM 

Marianne – Det er desværre ikke muligt da EM ligger så tidlig i år. 

Susanne - Naksov – Det er vigtigt at kalenderen er opdateret. 

Tina – Det er hjemmesiden som er gællende. 

Inge – Støtter Marianne i hvor svært det er at planlægge. Og forstår at det er vanskeligt. 

Ann – Der mangler et JM U10-14 

 

 

MIG  

Torben - Listen er næste på plads. Test er flyttet til januar. Forsøgt at lægge trin 

konkurrencer i foråret. Og Torben løb lige kort listen igennem. 

Claus – Hvor NM i U14 henne 

Torben – det er ikke fastlagt om vi skal deltage. 

Claus – Testen i december skal slettes på hjemmesiden. 

Jakob Buus – Undre sig over at samlinger ligger for lagt fra konkurrencer. 

Torben – Det har noget med David’s besøg at gøre. 

Claus – Kan man holde KIG og MIG tests sammen. 

Torben – Det er faktisk en af David’s pointer – der arbejdes den vej. 

Mads – VGF Vær opmærksom på der er gengangere på træner siden. 

Tina – Vi forsøgte for 2 år siden – men logistisk lod det sig ikke gøre. Men vi vil gerne 

Torben – Meld venligst ind til Jakob om de røde punkter. 
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Pil’s oplæg om ATK 

På visit for at fortælle om ATK. NU ER DET HER. 

Pil var glad for at se at hun kan genkende mange ansigter som hun har set på de første 

ATK kurser. 

Skal rulles ud over alle discipliner og vi er startet med Tramp og Tubm og IG. 

Hvad er formålet – Optimeret forhold for træning af børn og unge. Består af 2 ben. 

Træneruddannelse som det ene ben og en forenings proces. 

David har været ind over materialet til uddannelsen og de sidste rettelser er ved at blive 

lavet. Datoer er fastlagt og kan ses på hjemmesiden. 

Forenings processen fokusere primært på trænings miljø 

Status, kikoff er gennemført og followup blev afholdt 25 oktober. 

 

 

8. Indkomne forslag (ingen forslag indkommet)  

 

 

9. Orientering om ATK (se ovenfor) 

 

10.  Separat KIG/MIG drøftelse af status på det nye konkurrencesystem og aktiviteter 

i KES og MES 

 

MIG 

Ralf – Vi har kørt med trin system. Der er p.t. færre gymnaster. Hvorfor sker det. Hvad 

kan vi gøre ved det. 

Manuel – god opbygning, men mangler et trin – for stor afstand til individuel. Som et 

trin 8 eller 7 + bonus. 

Claus – måske bedst med et trin 8 

Martin – har vi samme antal klubber. 

Ralf – ja. Er der mon færre i klubberne eller prioritere man anderledes. 
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Forskellige forslag til at tiltrække drenge. Parkur. Skum og Leg. Familie gym. 

Hvis de er med 10 gange kan det tælle med i kommunale tilskuds ordninger. 

 

DtT 

Torben delte materiale rund. Regions arbejde og DtT koncept. 

Regional samlinger bliver åbne samlinger 

DtT, U14 bliver for U10-12-14. Ingen begrænsning i antal 

Man kan deltage både regionalt og nationalt der hvor det er muligt. 

Der er et ønske om at få et krav til træningsmængde men der kan sagtens være 

undtagelser. 

Det er landstræneren som udtager de bedste gymnaster med størst potentiale. 

Der bliver udtaget gymnaster til U14 NM til de 2 tests. 

Testes  i styrke, smidighed, luftsans ect. 

Claus har ansvar for U14 

Marian har ansvar for Junior og Senior. 
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11.  Orientering fra UIG’s nye formand  

Tak for valget i går.  

Jeg hedder Torben og er 41 år gammel og bor i Viborg. Har 2 børn som er aktive i VGF 

Vil gerne være med til at udnytte mulighederne i Idrætsgymnastik. 

Vil arbejde for at UIG skal finde vejen videre frem, forsøge at rykke UIG tætter på 

klubberne og gymnasterne. Og forsøge at åbne Skype møder ½ time for at klubber kan 

komme med indput. Vi skal lære af hinanden. Både i MIG og KIG og øst og vest. Der skal 

nedbrydes om nogle barrierer.  

Slutteligt beder Torben om at informere kontoret når I været i udlandet, til 

konkurrencer og lejre med gymnaster.  

Der kommer en information op på hjemmesiden. 

 

12.  Valg til UIG jfr. DGF´s vedtægter 

UIG vil anbefale genvalg af Jakob Maagaard. Derudover vil UIG anbefale valg af Louise 

Brandenborg, Andreas Peter Bøgebo og Ann Krogsgaard. 

a) Regionsansvarlig Henning Johansen Ikke villig til genvalg 

b) Øvrige medl.  Jakob Maagaard Villig til genvalg 

Tina El-Dabagh Ikke villig til genvalg 

Sune Niemann Ikke villig til genvalg 

Torben Brix  Ikke villig til genvalg  

Derudover består UIG af: 

 Formand Anne-Mette Lund fratræder som formand for UIG på 

rep.-mødet, hvor ny formand vælges.  

Torben Brix stiller op. 

Næstformand  Ralf Petersen 

 Medlemmer  Agnete Madsen og Marianne Hulgaard 
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• Valg af Regionsansvarlig 

 - UIG anbefaler valg af Jakob Maagaard – ingen modkandidat - Jakob blev valgt 

• Valg af fire medlemmer 

 - UIG anbefaler valg af Louise Brandenborg, Andreas Peter Bøgebo, Ann Krogsgaard og 

Christina Røddik Hansen. – ingen modkandidat - Alle blev valgt 

 

 

13. Eventuelt kl. 14.00 

Torben oplyste lidt om Hold DM og gjorde lidt reklame for banket m.v. 

Tina – præciserede regler for tøj aftalen i DtT.  

Claus AIG – Udtagelses struktur. Har vi en sådan struktur, hvis vi har hvor kan vi så se 

den. Forslag til rekruttering. 

Anne-Mette – Nej vi har ikke en rekrutterings struktur for hvordan klubberne skal 

rekrutere til deres forenings hold 

Mads VGF – Ved ATK followup i går fremlagde Skive en god strategi. Og den bliver 

tilgængelig under ATK. 

Susanne Nakskov – Hvad laver den regions ansvarlige. 

Anne-Mette - At sørge for at de aktiviteter som tidligere var i kredsene blev forankret i 

udvalgene. Men i UIG har det altid været integreret. Så det er mest en formel post. Så 

den regions ansvarlige  

Susanne Nakskov – Savner noget for det ”dårligere” gymnaster, flere konkurrencer. 

Kunne det være den regions ansvarlige? 

Anne-Mette – det er udvalget, ikke specifikt den regions ansvarlige. 

Agnete – det er svært at lave flere konkurrencer da der er få ledige weekender, så 

klubberne bør selv lave nogle konkurrencer sammen. 

Dorte Gaarsdal Greve/Farum – Haft stor succes med at lave aftale med skoler omkring 

morgentræning, hvor de kan konvertere timer til træning. 

Helle Buus Gefion – understreger at det er den enkelte skoleleder som skal give 

tilladelse. 
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Ann VGF – Ann’s datter har tilsvarende ordning og skal lave en log bog. 

Til slut takkede Anne-Mette Sune og Henning for deres indsats i UIG og Der blev sendt 

gaver til Nakskov og Århus. Og så takkede hun for Tina for den kæmpe indsats hun har 

lavet for UIG og KES. Og overrakte gaven til Tina. 

Og så sagde Marianne tak til Anne-Mette for indsatsen i UIG og overakte en gave. 

Og tak til Bjarne fordi han ville være dirigent. 

 


