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Mødedato: 22. januar 2015 

Mødenavn: Regionsmøde 2015-1 

Sted:  

Deltagere: Søren, Anja, Bent og Tenna 

Referat: Tenna 

 

Referat 

1. Referat fra sidste møde 

Bent giver info omkring Ulriks fratrædelse. Sports galla arrangementet gik rigtig godt, Bent havde 

Herning, Tjørring og Brabrand til bords og fik flot feed back fra dem. 

2. Senior træf 

Kommer der nogle fra regionen? – Bent kommer og viser flag (vest). Der er 41 tilmeldte og 

arrangementet gennemføres. 

3. Gymnasternes dag 

 Der er pt. 13 hold tilmeldt det er lige i underkanten. Søren har et par stykker. Anja har 

fokus på et par stykker lige så Bent og Tenna. Målet må være at trylle 5 hold mere på.  

 Opmærksom på at få lagt billeder på instragram i løbet af dagen – vi får nogle gymnaster 

til at gøre det.  

 Der skal laves en redskabsplan den kigger Søren og Anja på. 

  Søren og Anja står for faneindmarch.  

 Titti kan måske speak ellers gør Bent med hjælp fra Tenna.  

 Hvem kommer og hjælper Lene, Søren, Anja, Bent, Tenna og Mette. 

  Hvad skal det koste? Er der nogle regler?(Anja undersøger vis GFA om der er vedtaget 

noget). Vi vedtager at det koster kr. 50,- for voksne og under 12 år gratis.  

 Lene og Anja laver programmet medio uge 5. Tenna sørger for at Brøndby får lavet 

program. Programmet bliver sendt til tilmeldte foreninger sammen med ”tak for 

tilmeldingen” mail. 

  Forældreforeningen i  VGF89  laver mini kiosk og VGF89 får indtjeningen. 

  Musik er der styr på. Der kommer en og filmer. Isposer og div. er til stede. Bent får fat i 

fane holder. 

 Vi er da glade for plakaterne, men de er ikke nødvendige. Anja tager plakat issue op til 

GFA møde. 

 Vi starter kl. 8:00 med rundstykker og basser. 
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 For at gøre plads til et par ekstra tilmeldinger, så forlænger vi åbning af tilmeldings modul 

til 1. februar 

4. Tenna’s punkter 

 Sports Galla Arrangement 

Bent har fortalt om Sport Galla 

 Behov for at kendskab til nye medlemmer? 

Regionen har ikke umildbart behov for at have kendskab til nye medlemmer af 

GymDanmark. Spørger hvis de vil vide noget. 

 Vil GymMidt hjælpe GymNord? 

GymMidt har i sin tid lavet et arrangement hvor der blev inviteret foreninger til info 

omkring regionsarbejde, det vil GymMidt gerne hjælpe med. Bent og Tenna skal kigge på 

hvordan vi får det arrangeret. 

 Forbundsinstruktører 

Vi mangler kvalificeret forbundsinstruktør, gå hjem og kig i jeres instruktør stab om I har 

nogle der kan uddannes til at afholde kurser. 

 Rolls ups 

Der er mulighed for at bestille div. roll ups og banner til brug i regionen. Tenna mangler 

priser fra Anette. Anja efterlyser Roll ups til både til Region, Gym for alle og gymnasternes 

dag. Bent undersøger hvem skal betale for roll ups? Anja har hørt at Region Fyn allerede 

har fået laver banner??? 

5. Eventuelt 

 Disciplin/inspirations dag skal sættes i gang i igen. Udgangspunkt 19. september i Viborg. 

 Næste møde 9. april kl. 19:00 i Viborg 

 Anja modtog dette svar pr. mail fra DGI vedr. at reklamere for Gymnasternes dag: 

Hej Anja 

Vi har vurderet på tilsendte indbydelse til opvisningsmulighed i Holstebro d. 28/2. 

Det er besluttet at 

- Vi ikke rundsender tilbuddet til vore medlemsforeninger via vores nyhedskommunikation pr. mail. 

- Vi ligger i stedet indbydelsen på DGI Midtjylland Gymnastik & Fitness' Facebookside 

Desuden vil vi godt stå bag ved og bringe tilbuddet til kendskab for vores landsdelshold. 

Vil du sende indbydelsen igen?  Jeg har forlist den i mailboks-  

Venlig hilsen 

Kurt Søndergaard 

Afdelingsleder – idrætsafdelingen 

Idrætskonsulent – Gymnastik & Fitness 


