
  

                                                                            

    Sammen udvikler vi gymnastikken 
 

 
 
 

UTG møde 22. marts 2015 kl. 18.30-21.30 

Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

 

 

Dagsorden 

 

• Godkendelse af dagsorden 

• Godkendelse af referat 

• GymDanmark  

• Økonomi 

Møde i Århus vedr. økonomi 2015. Økonomien skranter i GymDanmark! Alle 

har et ansvar. Underskud på ca. 500.000. Hele bestyrelsen skal tage ansvar. 

Kuglegravning af økonomien. Hvor kommer pengene fra? Alt er blevet 

undersøgt. Ekstraordinært bestyrelsesmøde viste at underskuddet bliver ca. 

800.000. Der skal ryddes grundigt op. Formanden har lovet at finde penge i 

2016. 

TeamGym bidrager stadig mest til forbundet i forhold til andre. Vi skal dog 

bidrage mest da vi er størst. Men der er også grænser. 

• Opsigelse af Henrik Berthelsen 

Dette er bl.a. en af grundene til opsigelsen. Der er ikke penge til denne stilling. 

Støttestrukturen er også blevet ændret. Vi går fra at modtage ca. 9 mill. Til 

kun at modtage 7 mill.  

Alt elitearbejde ligger nu på frivillige hænder. Det er lidt skræmmende.   
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Vil støtten også blive påvirket fra Team Danmark, når ikke vi udad til har en 

elite- eller sportschef? 

• Status Jimmy Bøjgaard 

Jimmi regner med at TeamGym kan komme i fjernsynet med WF. Det koster 

dog 100.000. Vi mangler dog stadig den endelige beslutning fra TV2. Det 

kulminerer ikke med andre sportsarrangementer, så det burde kunne lade sig 

gøre.  

• Status sponsorer 

Der er et par potentielle sponsorer, der gerne vil støtte TeamGym . Men vi 

mangler dog stadig ca. 250-300.000. Dreist advokater i Køge vil gerne spon- 

serer, men UTG skal komme med noget spændende. Ydmyghed, sundheds-

politik er (måske) vejen frem.   

• Forventninger til UTG medlems aflønning  

Formanden får 2000, øvrige får 1500 kr. om året. 

Hvad er holdningen til aflønning generelt?  

Når UTG medlemmer underviser aflønnes de ikke. Ej heller mht. dommere 

som er ”vores egne”. Hvis ikke der en indtægt, kan UTG ikke få løn. Hvis vi 

henter undervisere udefra skal de aflønnes, som skal være aftalt på forhånd.  

Kenneth Pingel overtager formandsposten i DoRS, efter Bent Gaarsted, der 

efter eget valg er fratrådt. 

• UTGSS 

1. Konkurrencer 2017 

Er fordelt ligeligt mellem Sjælland, Fyn og Jylland. Plejer at være fordelt 

på nuværende tidspunkt. Det er klaret nu.  

 



  

                                                                            

    Sammen udvikler vi gymnastikken 
 

2. Kravspecifikationer i forhold konkurrencefaciliteter 

 
 

Vi er nødt til at have plads nok i hallerne. Både på gulvet og i hallerne 

omkring. Der vil fremadrettet være krav til siddepladser afhængig af 

hvilken konkurrence der skal afholdes. 

3. Overnatnings facilitet. (vedhæftet)  

Bad og toilet på værelset. Vandrerhjem som minimum. Max. 2 på 

værelset. Fjernsyn er ikke et krav! Kan evt. lave liste over dårlige 

oplevelser, hvis der ikke leves op til vore standarder. Både mht. 

overnatningen og bespisning. 

Dette skal medtages i dommerkodeks.  

• DoRs 

1. Indstilling fra DoRs(vedhæftet) 

Indstillingen kommer først med i reglementet i næste sæson. Vi skal 

ikke ændre midt i konkurrencerne. 

• Sektionerne rundt 

Elite: Landsholdsbesøg, forventninger, målsætninger osv. Partnerskab og 

mediestrategi. Dvale på landsholdene lige nu. Nu er klubkonkurrencerne i 

højsædet. Efter WF kommer der gang i den med nedskæringer og tilretninger 

mm. 

Uddannelse/kurser: Møde i Nyborg med diplomfremlæggelse. Godt møde, 

konstruktivt. Formstøbningen af ATK:  

Fase 1: Analysegrupper blev nedsat.  

Fase 2: Rød tråd skal findes inden nærmeste fremtid.  

Trænere skal findes. De skal også kunne bruges fremadrettet.  

Fase 3: Udvikling af materiale i juni 2016. 
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Regionsudvikling: Astrid har været i FG90. Bettina skulle have været i Sædding 

Guldager. De vendte aldrig selv tilbage. En vejledning er p.t. blevet ført ud i 

livet. 

• Evt. 

Ved Åbne Jyske - B-konkurrencen; der var en gymnast med tørklæde på 

gulvet. I B-reglementet kan vi ikke gøre noget ved det. Men spørgsmålet vil 

komme i A-konkurrencerne. Dette skal der tages stilling til på sommermødet. 

Vi vil blive udsat for dette dillema. 

 

Sommermøde 12.-14. august 2016. Destination kommer senere. 

Referent 

Stine Schou Andersen 

26.03 2016 


