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Drastisk ændring i GymDanmarks økonomiske grundlag 

Et hul på 5 millioner kroner. Det kan i yderste konsekvens blive resultatet, når DIF’s nye økonomiske 

støttestruktur for alvor træder i kraft. 

Med vedtagelsen af en ny økonomisk støttestruktur i DIF, vil GymDanmarks økonomi blive voldsomt 

udfordret. Den sikkerhed vi har haft i den gamle fordelingsnøgle forsvinder, og i stedet vil vi gå en tid i møde, 

hvor vi skal forhandle os til øremærkede strategiske midler.  

GymDanmark har en årlig omsætning på godt 20 millioner og med en støtte på 9,3 millioner fra DIF, er det 

uden sammenligning den mest solide del af fundamentet i vores økonomi. Til sammenligning udgør 

forenings- og aktivitetskontingenter 1,3 millioner. 

GymDanmarks medlemstal og antal medlemsforeninger vil være det eneste objektive kriterium, som har 

betydning for tildelingen af midler fra DIF i den nye støttestruktur, og holder vi vores nuværende medlemstal, 

vil det give en tildeling på 4,3 millioner kroner. Altså et fald på 5 millioner kroner i 2020.  

De 4,3 millioner gives til at dække vores basisdrift af forbundet, men levner ikke frie midler til at støtte vores 

landshold, eller til at tilbyde foreninger, frivillige, trænings-, opvisnings og konkurrencegymnaster billigere 

eller bedre gymnastikoplevelser. 

Genskabelse af stabilt økonomisk fundament 

Bestyrelsen vil selvfølgelig gøre alt, hvad der står i dennes magt for at forhandle GymDanmark til strategiske 

midler, men efter 2020 er der ingen garantier, her bliver det økonomiske fundament langt mere usikkert. 

For at genskabe et stabilt økonomisk fundament, er det nødvendigt at finde alternative indtjenings 

muligheder eller sikre, at vores aktiviteter kan bære sig selv via højere brugerbetaling.  

Der er til stadighed et stort ønske om at hjælpe GymDanmarks foreninger, frivillige, trænings-, opvisnings-, 

konkurrence- og landsholdsgymnaster mest muligt. Vi skal med andre ord have mod til at tage beslutninger, 

der kan sikre GymDanmark en stærk og ansvarlig økonomi i fremtiden.  

På årets repræsentantskabsmøde den 29. oktober 2016, vil bestyrelsen fremlægge forslag til løsninger, der vil 

imødekomme den fremtidige økonomiske situation, så vi kan få mest og bedst mulig gymnastik for pengene.  

 


