
 
 
 
Referat af UTT-mødet 1. februar 2016. 
 
 
Til stede: Rikke, Line, Marianne, Trine, Sarah, Peter og Daniel. 
Afbud: Ingen. 
Referat: Marianne 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Nye punkter: 
Elitearbejdet. 
 

2. Godkendelse af sidste referat 
Startpakker – Line følger op. 
 

3. Økonomi 
Vi har tjent rigtig mange flere penge end vi skulle. 
Vi får overført nogle midler til kursus. 
 

4. Spørgeskemaer 
Der er kommet besvarelser fra 27 dommer og knap så mange klubber (7). 
Daniel laver en samlet oversigt. 
 

5. Elitearbejde 
Lang snak omkring elitearbejdet efter fyringen af landstrænerne. 
 
Peter laver aftale med Henrik, om at der skal personlig støtte ud til de atleter, der skal til EM. Vi 
vil gerne have, at de penge der er til landsholdstræner kan blive brugt nu i stedet for i efteråret, 
fordi vi har et EM i foråret og ingen konkurrencer i efteråret. 
Peter Jensen og Daniel Vidstrup kommer til at fungere som trænere til EM. 
 
Møde omkring tres’ fremtid m.m. Ditte Okholm-Naut, Flemming Knudsen, Anders Jacobsen, 
Erik Juul, Bo Zierau, Trine, Sarah, Rikke og Marianne. Trine og Rikke laver forslag til 
indkaldelse. Marianne indkalder. 
 

6. UTTs fremtid 
Vi skal vide hvad GymDanmark har af tanker om UTT og tumbling ad hoc udvalget herunder 
snitflader og kompetencer. 
Svar på spørgeskemaer – hvilken retning skal vi gå. 
Når vi har styr på dette skal vi have et møde, hvor vi skal kigge på stuktur m.m.. 
 

7. Næste møder 
Afledte konsekvencer af Eliten? 
12. april 18-21 hvis fysisk, kl. 20-22 hvis Skype 
Maj/juni møde omkring UTTs sammensætning (Trampolin, tumbling ad hoc og DMT og evt. 
GymDanmark). 
 

8. Kort nyt fra de enkelte udvalg 
Breddesektionen: 
Sektionens opgaver: Klubtræf, seniortræf, startpakker. 
 



 
 

 
Uddannelsessektionen: 
Der er lavet nogle fælles koncepter for uddannelse i GymDamark. Vi er blevet fremhævet og 
prioriteret i forbindelse med GymDanmarks nye uddannelsesstruktur. 
Der er afholdt første møde med Pil og der skal gang i grundkurset. 
Der skal styr på hvor økonomien ligger. 
 
Materialefonden: 
Der er en sag omkring køb af en lejet trampolin. Skovbakken mente at de havde købt 
trampolinen, da de har lejet den i mange år. Dette er ikke tilfældet, så de har opsagt 
lejekontrakten og sender trampolinen retur til Folmer. 
 
Forbundsbestyrelsen: 
Lidt information som ikke nåede med på mødet: 

 Vi skal have fundet et par personer der kan hjælpe Anette Jentzsch i forbindelse med 
konkurrencer – upload på Facebook, små artikler/historier til nettet, billeder på 
instagram m.m. 
Maila er foreslået – har vi flere? 

 UEG har indført ”Federation Friday”. Vores ligger i uge 34. Har vi noget vi kan byde ind 
med? Ideer sendes til Anette Jentzsch på kontoret. 

 Skole OL. Kan vi deltage med en trampolin eller tumbling konkurrence? 
 

9. Eventuelt 
Intet. 
 
 
 


