
 
 
 
Referat af UTT-mødet 19. februar 2015. 
 
 
Til stede: Maria, Sarah, Flemming, Erik, Bo, Espen og Marianne. 
Afbud: Rikke og Trine. 
Referat: Marianne 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Nye punkter: Ingen 
 

2. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt 
 

3. Afstemning af opgaver med Espen 
UTT: Referater sendes også til Espen 
 
UU: Assistance til breve til kursister (deltagerbreve) m.m. 
Kurser i kalender på hjemmesiden 
Sarah vil gerne have samlet alle de objekter, der er indkøbt til UU. Projekter, flipover etc. Kan 
de samles på kontoret. 
Ønske om en historisk oversigt over kursister og med information om kursisterne har bestået.  
 
TU: Dommerremindere lægges på hjemmesiden og mailes til dommere. 
 
Elite: Mest Hanne, men der er også lidt omkring adresselister over springere, forældre m.m. 
Mail til nye landsholdsdeltagere om konditioner (betaling m.m.).  
Michael sender oplysninger til Espen om nye deltagere, Espen sender så mail med 
informationsbrev. 
Internationale licenser. 
 
HUSK at give fulde beskeder og ikke noget med: som det plejer/som sidst. 
 
Hvad har vi at materiale (pc’er, printere, projekter m.m.) Espen sender forespørgselsmail til alle 
folkevalgte i UTT. 
 
Espen finder ud af hvilke maillinglister vi har i udvalget – oversigt sendes til UTT 
hovedudvalget. 
 
Startpakker. Information om nye startpakker sendes til Sarah, Maria og Marianne. 
 
Espen laver udkast til nye flyers til startpakker og sender rundt til os. 
Startpakkekontrakter revideres – sendes til hele udvalget. Skal være klar til 1.maj, da der er 2 
nye interesserede. Klubudvikling tæller med i fordelingsnøglen. 
 
Salg af diverse mærkemedaljer, diplomer m.m. skal kunne gøres via hjemmesiden med 
betaling på dankort eller giro. 
 
Stævnekontrakter til trampolinkonkurrencer skal opdateres og effektueres. 
 
Stævnekontrakt til tumblingkonkurrence sendes til Ralph, Thomas eller Anders. 



 
 

 
Stævnedatoer for 2 halvår 2015 og hele 2016: Tumbling: Ralph, trampolin: Trine og trampolin 
klubtræf: Maria (Annie, Anita mf.). 
 
DIFs fordelingsnøgle: Dommermøder tæller med i fordelingsnøglen.  
 

4. Økonomi 
Ikke noget nyt. 
 
Der skal snart laves budget for 2016. Tænk over om I har nye andre aktiviteter, som I gerne vil 
have med på budgettet. Dette gælder også Tumbling. 
 

5. Referat af møde med ad hoc Tumbling 
Erik og Marianne havde et godt møde med Søren Juul Sømod, hvor vi fik information om hvad 
ad hoc udvalget er i gang med. 
 
Vi har så inviteret Søren til at være med på vores udvalgsmøder, så der kan komme 
information fra ad hoc udvalget til UTT og omvendt. 
 

6. Målsætning for UTT 
Hvordan får vi flyttes os som sport?  

 Når man kigger på google maps kan man se masser af havetrampoliner. Kan vi få noget 
ud af det? 

 Hvordan får vi vores klubber mere aktive til konkurrencer, træf og samlinger? 

 Hvad skal der til for at få de eksisterende klubber til at komme til arrangementer? 

 Tumbling startpakker. 
 
Proces: 
Få lavet spørgeskemaer. 
Få BU til at kontakte klubberne. 
Indsamle information om hvad klubberne vil.  
Afholde information + diskussion til Aktivitetsmødet 
 
Erik laver oplæg til proces til fremadrettet aktivitet med hvad vi vil. 
Skypemøde med input. 
 

7. Næste møder  
Marianne laver doodler. 
 

8. Kort nyt fra de enkelte udvalg 
Dette punkt nåede vi ikke. 
 

9. Eventuelt 
Materialefonden: 
Regnskab/budget Marianne Rikke. 
Liste over trampoliner i materialefonde – kan solgte slettes. 
 
Dobbelt mini trampolin: 
Der nedsættes et udvalg, som snart holder et opstartsmøde om evt. deltagelse i dobbelt mini til 
VM. 
 


