
 

REFERAT URG MØDE 1 – LØRDAG D. 31. OKTOBER 2015 
Kl. 9-16, AJA deltager i hele mødet. Elitesektionen deltager i punkt 2. 
Referent: HAJE 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden, valg af mødeleder og referent. 

2.  AGG dommerprojekt 
Fremtid – optimal struktur? 
Opstart af proces - forløb, tidshorisont 

- I dag lægger vi grundstenene, Elitesektionen arbejder videre med oplæg. Tidshorisont: gældende 
fra 1. august 2017. Der skal i givet fald træffes beslutninger for de kommende 2 sæsoner også.  

Langsigtet proces /brainstorming, 1. august 2017: 
Fakta:  

- Stævner: VM, EM, World Cups samt B-konkurrencer 
- Ingen begrænsninger for antal dommere vi kan sende på kursus. Krav om at dømme 1 gang for at 

vedligeholde licens. 
- Nationale konkurrencer: 2 nationale samt 2 klubkonkurrencer. I tankerne også måske 

regionsmesterskaber og/eller Cup. 
- Dommeruddannelse nationalt? 
- Hvor stor er sporten i 2017? Forskellige holdninger. 
- Elitesektionen behandler videre på disse ting. 

Proces:  
- Færdig plan fremlægges på AGG Forum i juni 2017. 
- Beslutning herom foretages på URG-møde i maj måned forud for seminaret. 
- AGG Forum 2016 – oplæg, 
- Forår 16 - høring/dialog med klubberne i løbet af sæson. Både instruktører og bestyrelser. 
- Elitesektionen arbejder videre med et oplæg til næste møde. 

Afklaring af elitesektionens oplæg til dialog: 
- Kun 1 type dommere – alle er ligestillet som dommere i URG regi. Foreningsdommere er ikke et 

begreb vi opererer med fra nu af.  
- De nuværende ”foreningsdommere” skal have besked på at der nulstilles, og dommerne skal have 

mulighed for at melde ud, hvis de så ikke har lyst til at være med på de præmisser, der er ændret i 
forhold til tidligere. Der kommer retningslinier fra URG, som man så skal arbejde indenfor. 

Dommerbesætning WC1: 
- Der er 1 dommer, der betales af Greve, og der sendes 2 dommere afsted. Ifagg sætter 

dommerteams og bestemmer hvem af de to dommere, der skal dømme hvilken række. Alle 
tilkendegiver accept. 

Forår 2016: 
- Planen for det kommende år lægges af elitesektionen som har kompetencen. 
- Fristen: 14 dage, herefter ligger der en plan på resten af sæsonen fra elitesektionen.  
- Økonomi: hver dommer sendes af sted 1 gang for udvalgets regning (6 A- konkurrencer excl. VM).  
- Krav: dømme 1 gang for at vedligeholde licens. 
- Vi kan søge GymDanmark  i forhold til uddannelse, om vi kan få en mer-bevilling til  at sende flere 

dommere på kurser og evt. VM i 2016. 
- Udvalget har besluttet ved flertalsbeslutning, at der sendes ikke flere dommere af sted til 

konkurrencer, heller ikke for klubbernes egne midler. 
- Elitesektionen kommer med et oplæg til hvad vi skal søge af ekstra midler, som Hanne bringer 

videre. 

3. AGG kommissorium 
- Spørgsmål fra elitesektionen: Ønsker URG AGG kommissorium ændret vedr. koordinering af 

dommere og rejser, således at denne opgave ikke længere ligger under elitesektionen, skal denne 



 
opgave ligge i et andet underudvalg? I så fald ønsker vi AGG kommissorium ændret hurtigst 
muligt, så vi i elitesektionen har klare linjer vedr. vores arbejdsopgaver. 

- Beslutning: Der er ikke ændret i kommissoriet. 

4. URG og Vækstforum 
Erstattes af punkt: Præmisser for fremtidigt URG arbejde. Processer. 
Beslutninger:  

- Alle URG medlemmer har 1 stemme, og ved stemmelighed har formanden 1 dobbelt. 
- Ved alle beslutninger skal 2/3 være tilstede, og formand eller næstformand skal desuden være 

tilstede.  
- Man skal være tilstede, for at kunne deltage i en afstemning, eller man kan deltage i 

afstemningspunkt over Skype/mobilt.  (forretningsorden punkt 3). 
Referat: 

- Referenten går på skift. Referentposten besluttes mødet forud.  
- Referatet læses op af referenten efter hvert punkt og afsluttes / godkendes på dagen som sidste 

punkt på dagsorden, efter eventuelt.  
- Beslutningsreferat. Baggrunden for beslutningen samt hvad beslutningen blev. (ikke 

enkeltpersoners navne). Der skrives beslutningsreferat med baggrund for beslutning.  Skrive om 
beslutningen bliver taget ved enighed, eller flertalsbeslutning. Ingen navne i referatet ifm. 
beslutninger. 

- Referenten sender referat til kontoret, der så lægger det på hjemmesiden. 
Dagsorden: 

- Skriftlig status fra hver arbejdsgruppe på forhånd (sendes ud sammen med dagsorden), så vi ikke 
behøver at bruge tid på det på mødet.  

- Dagsorden opdeles i beslutningspunkter og orienteringspunkter.  
- Faste punkter på dagsorden + løbende sager. 
- Vedrørende beslutningspunkter sendes materiale ud forud for mødet, så man ved hvad der skal 

træffes beslutninger om og kan sætte sig ind i det. 
- Tidsplan: 3 uger før meldes punkter samt materiale ind til formanden, der så sender dagsorden ud 

14 dage før mødet.  
Mødeleder: 

- Mødeleder påtager sig at skære igennem, hvis diskussioner trækker ud. Samt finde kompromis 
eller iværksætte afstemning.  

- Alle skal acceptere at der er én, der skærer igennem. 
- Mødeleder går på skift og det besluttes på hvert møde hvem der skal være mødeleder næste 

møde. 
Takt og tone: 

- Præmis: vi sidder i et udvalg og har ikke selv bestemt hvem de andre er.  
- Præmis: Uenighed. Hvordan tackler vi dette. 
- Skal kunne sige til hinanden hvis man går over stregen. 

5.  URG arbejdsår   
- Fordeling af arbejdsopgaver, 2015-16 
- Gennemgået og der kommer oplæg fra arbejdsgrupperne på diverse udeståender 
- Vi bør have en stævneleder ved alle konkurrencer.  
- Godkendelse af URG forretningsorden- godkendelse på næste møde, efter at de nye punkter er 

blevet tilføjet. HAJE tilføjer. 

6.  Opfølgning på referater 
- AGG forum: Godkendt. 
- August + September: Godkendt. 
- Det er vigtigt at vi taler pænt og at udvalget bakker op om at tonen i miljøet holdes i respekt for 

hinanden.  
- Måske skal vi lave et etisk kodeks for tilskuere, instruktører gymnaster, mv. Måske som oplæg til 

et seminar, dialogmøde. 

7.  Mødekalender 2015-16, forslag til ordinære møder. 
Hertil aftales aftenmøder i forbindelse efter behov. 



 
Hanne sender flere muligheder i  Doodle.  
1-2 lange møder samt flere små skype-møder (aftenmøder). Skiftende ugedage. 
Møder holdes i odense, middelvej. 

8. Opfølgning på diverse sager 
- Dispensationsansøgning, Taastrup IK. 

Det besluttes, at der ikke kan gives dispensation. NVP besvarer. 
- Farum henvendelse 

AJA foreslår at der laves et skriv som sendes ud til foreningerne, hvad der er besluttet i dag 
(kommende sæson og fremefter). Elitesektionsformand som afsender. Anette tovholder sammen 
med elitesektionen. Susanne sender et svar om at de får svar snarest. 

9. Opfølgning efterskoler v/Lotte 
URG beslutter at der skal afholdes et instruktørkursus igen til næste år. 
Reglement: junior følger GPR reglementet i år. Redskabsreglement tilrettes med grupper.  
Rettes over, så vi bruger junior/senior reglement, tilrettes med Efterskolernes særpræg. 

10. Eventuelt 
Projekt resultatformidling: Pris 2-3000 kr. pr. stævne, samt on-line forbindelse.  
Afklaring af økonomi, og hvorvidt vi skal bruge systemet fremover.  
NM: hvis vi skal bruge systemet her, skal vi kræve en support med fra Sverige.  
LKOK spørger Carsten og Ditte om økonomi og proces. 
ATK – nyhed: ønsker om at vi nyheden fra CKR deler på FB 
Referent næste gang: AHJP 
Mødeleder: IKL 

 


