
 
 
 
Referat af UTT-mødet 8. juni 2015. 
 
 
Til stede:, Bo, Rikke, Maria, Erik, Marianne og (delvist) Søren. 
Afbud: Trine, Sarah og Flemming. 
Referat: Marianne 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Nye punkter: Ingen 
 

2. Godkendelse af sidste referat 
Ingen. Er der indsigelser skal disse sendes hurtigst muligt til Marianne. 
Godkendt 
 

3. Økonomi 
Rikke fortalte om det møde, som Rikke og Marianne har haft med Hanne og Flemming omkring 
UTTs budget 2016. Budgettet bliver opdelt i en tumblingdel og en trampolindel, som også 
indeholder nogle fælles mødeudgifter. 
 
Budgettet er pt. hos Hanne til finpudsning (Hanne og Rikke taler sammen om finpudsningen). 
Så snart Rikke har budgettet fra Hanne, sendes det ud i udvalget. 
 

4. Startpakker 
Lone Pulz arbejder med dem i samarbejde med Espen. 
 

5. Materialefond 
Hanne Hedes forslag til ”cigarkasse” til Materialefonden har fået ok fra revisorerne. Forslaget 
bliver forelagt forbundsbestyrelsen til vedtagelse. 
 

6. Målsætning 
Erik har lavet et forslag til brev til klubber, træner m.f. samt et spørgeskema, som skal 
besvares af både klubbens ledelse og trænere. Nogle dele er mest henvendt til klubbens 
ledelse og andre dele til trænere. 
 
Vi skal have spørgeskemaet udsendt i starten af næste sæson, så vi kan nå at bearbejde det 
inden årsmødet, hvor vi gerne vil diskutere resultatet med klubberne. 
 
Vi skal muligvis have noget hjælp i forbindelse med samling af svarene på spørgeskemaet. 
 
Maria sørger for at brev og spørgeskema lægges på Googledrev, så vi alle kan lave ændringer, 
forslag m.m. Alle der ønsker at have indflydelse, skal tilføje/rette/ændre senest den 20. juni 
2015.  
 

7. Næste møder  
Marianne laver doodler til efterårets møder. Vi skal have et fysisk møde i august/september. 
Vi ønsker datoer for rep.møder i 2016 og 2017, så vi kan forsøge at lægge konkurrencer 
udenfor denne weekend. (Har efterfølgende fået svar fra Flemming om at datoerne endnu ikke 
er fastlagt, men forvent at det bliver sidste weekend i oktober). 
 
 



 
 
8. Kort nyt fra de enkelte udvalg 

Forbundsbestyrelse: 
Intet nyt, da der ikke har været afholdt bestyrelsesmøde. 
Der er blevet ansat en ny direktør – dette er udsendt i pressemeddelelser m.m. I kan læse 
mere på hjemmesiden. 
 
Ad hoc tumbling udvalg: 
Søren fortalte om udvalgets arbejde. De øver sig i at være et udvalg med budget og struktur. 
De har lavet en foreløbig struktur. 
Der har været gang i følgende projekter: 

 Ringerunde hvor der har været kontakt med de klubber, der har tumbling på 
programmet. Det har givet rigtig meget god information, der kan arbejdes vider med. 

 Instruktørkursus 1 er afholdt i foråret og der bliver en opfølgning i efteråret. 

 Udvikling af konkurrencer i forhold til information, speaking etc. Senere skal der kigges 
på afviklingen af konkurrencerne, så der måske deles op i begynder og videregående 
måske skal de afvikles på to dage, måske deles op på dagen, så den ene konkurrence 
er formiddag, den anden om eftermiddagen. 

 Der har været afholdt en boblersamling/talentsamling med to klubber. Denne skal 
gentages for alle klubber. 

 
Breddeudvalg: 
Der bliver ingen Trampolinsommercamp i år. Sikkert heller ikke næste år, da det er meget 
arbejde for få deltagere.  
Vi skal have spørgsmålet om interessen for sommercamp på vores spørgeskema til klubberne.  
 
Elite: 
Der har været afholdt et elitemøde siden sidst, hvor man er blevet enige om fordelingen af 
midler i 2016. 
 
Uddannelsesudvalg: 
Intet, da Sarah ikke var med. 
 
Teknisk udvalg: 
Intet, da Trine ikke var med. 
 
 

9. Eventuelt 
Håndbog 2015/2016 startes op på Googledrev, som sidste år. Rikke laver de indledende 
rettelser og når det er klaret, så skal hver især kontrollere deres egne konkurrencer, kurser og 
anden information. Håndbogen skal være klar medio august, så den kan komme på nettet i god 
tid inden første konkurrence i efteråret. 
 
Erik fortalte om sine oplevelser til TeamGym konkurrencerne (senior) i sidste weekend i 
Odense. Her kunne det have været fint med en trampolin/tumbling opvisning som sideevent til 
VM. 
 


