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Mødedato: 9. april 2015 

Mødenavn: Regionsmøde 2015-2 

Sted:  

Deltagere: Søren, Jane, Bent, Lene og Tenna 

Referat: Tenna 

 

Referat 

1. Referat fra sidste møde 

Ingen bemærkninger. 

2. Evaluering af Gymnasternes dag 

Det er vigtigt at tiderne bliver overholdt. Det var en succes for forældreforeningen.  

Bent og Lene får på bestyrelsesmødet den 16. april en afklaring på hvordan overskuddet 

skal/kan fordeles. 

 Skal GymDanmark ”store kasse” have overskuddet? 

 Kan vi overføre overskuddet til efterfølgende år? 

Dato: 27. eller 28. februar 2016 

Sted: Brande 

Deadline 22. april for dato og sted bestemmelse. 

Forslag til hvad vi kan bruge overskuddet til 

 Dække udgifter til Seniortræf i Århus 

 Dække udgifter til Inspirationsdag i Viborg 

 Værtsforeningen får en andel 

 

3. Nye tiltag 2015 

Inspirationsdag 

Dato 19. september 

Sted: Viborg 

Deadline for udsendelse af program og info. senest 1. juni 

Søren retter programmet til fra sidst. Deadline til Tenna er senest den 18. maj 

Tovholder: Søren og Anja 

Tenna sørger for at der bliver lavet en GymDanmark invitation som skal sendes ud til alle 

foreninger. 

Uafklarede spørgsmål  

 Hvilke foreninger (regioner) skal have invitationen? Lene har svaret – hele Jylland. 

 Hvad skal det koste at deltage? Lene har svaret – 100,- kr. pr. person 
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5. Tenna  

Fortalte om sine oplevelse omkring foreningsbesøg 

 

6.  Diverse 

Seniortræf: Jane forslår at vi flytter det til Århus i efteråret. Med start 2015. For at kunne få 

flere senior til at deltage. Uden Jane’s hold er deltagelsen minimal. Dato forslag er lørdag den 

3. oktober. Lene tager kontakt til Idrætshøjskolen og forhøre sig om priser. Jane vil spørge en 

instruktør fra DGI. Anni Høst fra GymDanmark bliver spurgt. Else Najbjerg er i Højbjerg GF kan 

blive spurgt. Lene kender flere i Århus som kan spørges.  

Ny dato forslag: 26 eller 27 september. 

 

Gym for Life: Lene fortalte om Gym for Life. Hun og Anja har været på besøg i Brande.  


