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Mødedato: 4. marts 2016, kl. 16.00 – 19.00 

Mødenavn: Regionsudvalgsmøde, GymHovedstaden 

Sted: Hos Andorra 

Deltagere: Andorra Lynn Jensen, Malou Boeck-Iversen og Karina Vestermark Jensen 

Afbud: Ingen 

Referat: Karina Vestermark Jensen 

 

 

1.  Godkendelse af dagsorden og evt. t i lføjelser 
 
Dagorden er godkendt. 
 
 

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Ikke relevant, da dette møde er det første møde i udvalget. 
 
 

3.  Siden sidst 
 
2016 starter med en etablering af GymHovedstaden med Karina tilbage som formand, Andorra 
er tilbage i udvalget og Malou vil gerne indtræde i udvalget. 
 
Tanker efter Gymnasternes Dag i søndags: 
- Førstehjælpskassen (GymDanmarks) bør opdateres, så den indeholder det der er relevant. 
- Vi skal være sikre på at alle aftaler med foreningen er på plads. Drejebogen skal 

gennemgåes og der skal navne på alle funktioner. 
- Det har stor værdi at vi møder trænerne og snakker med dem. 
- Vi skal læse en masse i at de samme hold deltager igen og igen, og at nye kommer til. 
- Åbningen er en god start på dagen, hvor vi får mulighed for at møde trænere og 

gymnasterne på en unik måde. 
- Gymnasternes Dag er med til at skabe god aktivitet på Facebook – billeder og videoer er 

meget populære. 
- I år får holdene mulighed for at byde ind med gode idéer til fremtidige Gymnasternes Dag. 
- Næste år skal vi have fokus på at få endnu flere discipliner med på dagen – bl.a. ved at 

sørge for at der er flere redskaber til rådighed. 
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4.  Velkommen ti l  Malou 

 
Malou er blevet sat ind i GymDanmark, regionerne og andet relevant. 

 
 

5.  Konstituering af udvalget 
 
Karina: Formand, økonomiansvarlig, GfA kontaktperson og projektansvarlig for: Pinsestævne på 
Bornholm og Performanceprojektet 
Andorra: Udvalgsmedlem og projektansvarlig for: GymBoost 
Malou: Udvalgsmedlem og projektansvarlig for: Gymnasternes Dag og Åben Træning 
 
 

6.  Aktiviteter i  2016 
 
Aktiviteter og projekter vi har udvalgt for 2016: 
- Gymnasternes Dag 2017 (ansvarlig/kontantperson: Malou) 
- Pinsestævne på Bornholm (ansvarlig/kontantperson: Karina) 
- GymBoost (ansvarlig/kontantperson: Andorra) 
- Facilitetsprojekt i København (ansvarlig/kontantperson: Karina) 
- GfA samarbejde (ansvarlig/kontantperson: Karina) 
- Fællesarrangementer med Svøm (ansvarlig/kontantperson: Karina) 
- Performanceprojekt (ansvarlig/kontantperson: Karina) 
- Åben Træning (evt. inkl. Fredagscafé) (ansvarlig/kontantperson: Malou) 
- Gymnastik i Tivoli (inkl. rekrutteringsarrangement) (ansvarlig/kontaktperson: Karina) 
 
 

7.  Opdatering af årshjul for indeværende år 
 
Vi skal have de nye projekter ind i årshjulet, og årshjulet skal tilpasses 2016. Karina laver et 
oplæg som sendes ud til udvalget til godkendelse. Årshjulet ligger på Dropbox. 
 
 

8.  Budgetoverblik 
 
Budgetrammen for 2016 er på 10.000 kr. Alle udgifter mv. skal godkendes af udvalget og 
projekter skal have hvert deres selvstændige budget som godkendes i udvalget. 
 
 

9.  Eventuelt 
 
Intet. 
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10.  Næste møde 

 
Vi aftaler nærmere senere hen. 
 
 

11.  Transportudgifter mv. t i l  dette møde 
 
Principper for udlæg gennemgået. 
 
 
 
 
 
 

12.  Punkter ti l  kommende møder 
 
- Projekter i 2017 
- Budgetønsker 2017 
- Rep. mødet – indhold til GfAs aktivitetsmøde 
 
 
 
 

 


