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Mødedato: Lørdag d. 26/6 

Mødenavn: GFA Møde 

Sted: København - Tivoli  

Deltagere: Søren, Lykke og Lene 

Afbud:  

Referat: Lene 

 

Referat 

1. Kort orientering fra bestyrelsen 

2. Inden vi tog hul på den egentlige dagsorden, havde vi en god snak om GFA  og den nye 

struktur hvor GFAs rolle og regionernes opgaver blev snakket godt igennem. 

Se i øvrigt kommissorium for GFA 

3. Kort evaluering af første Gym for Life i Danmark. 

Vi var enige om dagen var god og de fem hold som deltog, havde en god oplevelse. Vi er 

klar over at vi skal gøre endnu mere for at markedsføre eventet, og derfor har vi også i 

næste års budget kalkuleret med udgifter på Gym for Life. 

Markedsføring, flere foreninger, lys, lyd er udgiftssiden på Gym for Life. 

Vi fastsætter ny dato for Gym for Life til vores kommende møde d. 17/8.  

Lykke fortalte om Gym for Life test-eventet i Norge, som havde deltagelse af tre danske 

hold. 

Holdene var Bellinge Gymnasterne, Grevinderne og Lyngby og Gentofte Gymnastik 

Her vandt grevinderne deres række – til lykke til dem 

4. Økonomi fra Gym for Life blev udsat til vores næste møde 

5. Jævnfør vores beslutning om at beskrive nogle af GFA-aktiviteterne, samt udarbejde 

stævnekontrakter, blev vi enige om at mødes igen d. 17/8 hvor vi skal lave: 

 Drejebog for Gymnasternes Dag 

 Foreningskontrakt/ aftalekontrakt til Gymnasternes Dag 

 Stævnekontrakt for Gym for Life 

 Beskrivelse af Tivoli 

 Gym Camp Sorø 

 Dette arbejde vil vi gerne have færdiggjort så det ligger klar til 

Repræsentantskabsmødet i oktober. 

 I den forbindelse skal vi have afklaret, om der er nogen form for administrativ hjælp 

til dette. Lene følger op. 
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6. Repræsentantskabsmødet. Vi skal have lavet en årsberetning, og denne skal vi alle bidrage 

til. 

Dette arbejde startes op i august, og i forbindelse med mødet d. 17/8 aftales 

arbejdsfordelingen i dette arbejde. 

7. Vi lavede en actionliste, som har følgende punkter: 

 Beretning hvor vi  kigger bagud, og frem. 

 Beskrivelse af GFA-aktiviteter 

 Netværksmøde med de to regioner, vi har. Vi har endnu ikke datofastsat dette, 

men Lykke spørger GymFyn om deres muligheder i september en aften, og Søren 

spørger GymMidtjylland. 

 Datoforslag fra regionerne sendes til Lene, der koordinerer og indkalder til møde. 

 Fastlæggelse af næste års Gym for Life 

 

8. Næste møde:  

17/8 kl. 18.00 i Århus, springcentret på Hvidkildevej 11 


