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Mødedato: 30. oktober 2016 

Mødenavn: Årsmøde 

Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

Referat: Carsten Nyborg Andersen (CNA) 

 

 

Formanden for Sports Acrobatik Lars Rasmussen bød de 26 fremmødte velkommen til årsmødet. 

1) Valg af dirigent 

 Morten Jacobsen blev valg enstemmigt til dirigent, 

2) Fremlæggelse af udvalgets beretning 

 Lars fremlagde udvalgets beretning. 

 Forsamlingen havde følgende kommentarer til beretningen: 

 - Flere foreninger har den opfattelse at der er flere Acrobatik medlemmer ude i foreningerne end 

der er viden om i GymDanmark. Og der var forslag om at der laves en ny optælling. 

- Det er bekymrende at der kun 4 personer fra udvalget var tilstede. 

- Kan Sports Acrobatik bruge begynderlicensen. 

- Hvad har udvalget tænkt sig gøre fremadrettet for de nyuddannede Træner 1  

- Savner info om hvorfor det kræver en certificering for at undervise på Træner uddannelse 

- Håber at alle foreningerne vil hjælpe med til at der findes en ny formand til når Lars gerne vil 

træde tilbage. 

- Der savnes Landsholds samlinger Øst for Storebælt. 

- Gymskoler kan være med til at få medlemsvækst. 

- Frygt for at det nye reglement kan skræmme nogle væk. 

- Savner en drejebog for landsholdssamlinger så Akrobaterne og trænere ved hvad der kræves. 

- Hvad er udtagelse krav og hvornår kan man udtages – ønsker klarhed om dette. 

- Grunden til at nogle klubber ikke blev tilmeldt på Træner 1, var sammenfald med andre - 

Acrobatik aktiviteter. 

- Ønsker ensartet hed så landshold træner det som er relevant. 

- Generelt mange indlæg omkring bedre kommunikation, specielt omkring landshold. 

 Lars og Morten svarede på kritikpunkter. Og udvalget tager dem til efterretning. 

Natascha efterlyste flere input fra klubberne omkring udviklingen. 
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3) Fremlæggelse af udvalgets regnskab for 2015 

 Lars fremlagt udvalget økonomi, som følger: 

 

Realiseret Budget Realiseret Budget Budget 

2015 2015 
1/1-31/8 

2016 
2016 2017 

Sports acro 
  

   Startgebyrer 58.626 
 

64.710 
  

Arrangementsindtægter 103.150 
 

132.431 104.900 168.900 

Kursusindtægter 149.657   51.800 45.000 68.200 

 
 

 
   Indtægter i alt 311.433 

 
248.941 149.900 237.100 

 
 

 
   Mesterskaber og konkurrencer i DK -153.368 

 
-89.669 -56.550 -51.800 

Egne kurser -104.499 
 

-50.647 -50.000 -60.000 

Møder og administration -9.361 
 

-8.804 -13.350 -24.000 

Landsholdsarbejde/samlinger -19.220 
 

-61.818 -10.000 -40.000 

Øvrige udgifter -14.092   0 0   

 
 

 
   Udgifter i alt -300.540 

 
-210.938 -129.900 -175.800 

 
 

 
   Resultat, Sports acro 10.893 9.725 38.003 20.000 61.300 

 

4) Indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag udover nye reglementer. 

5) Godkendelse af reglementer 

 Det nationale reglement blev godkendt og vedtaget 

Der blev taget en dialog omkring det Internationale reglement. 

Det nye internationale reglement blev godkendt således: 

Fra konkurrenceåret 2016/2017 med en kombineret rutine  

Fra konkurrenceåret 2017/2018 både en balance og tempo rutine 

Ændringsforslag: Divisioner ønskes afskaffet. Forslaget blev ikke vedtaget 

Ændringsforslag: Divisions inddeling flyttes til efter 2. runde. Forslaget blev ikke vedtaget 

 

Der udarbejdes redaktionelle og ændringer af dommerkomitéen 

6) Valg, jfr. GymDanmarks vedtægter § 16 stk. 3: 

 Martin Taarnborg  villig til genvalg 
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 Morten Jacobsen   villig til genvalg 

 Natascha Schak Linnemand  villig til genvalg 

 Anders Kristensen fra Slagelse GF ønsker også at stille op.  

 

 Ved afstemningen blev resultatet flg. 

 Anders 18 stemmer 

 Martin 7 stemmer 

 Morten 19 stemmer 

 Natasja 19 stemmer 

 Det vil sige at Anders Kristensen, Morten Jacobsen og Natascha Schak Linnemand blev valgt. 

  

9) Eventuelt 

Det ønske indstillet til GymDanmarks bestyrelse at man ønsker at Efterskoler kan stille op ved 

Nationale konkurrencer. 

Der efterlyses mere og tidligere info omkring økonomien ved at landsholds gymnast. 

Det foreslås at der laves en evaluering af landsholds sæsonen. 

Det opfordres til at komme til dommerseminar. Og man skal huske at forberede sig grundigt. 

Information om hvad det kræver at være international dommer. Natascha vil gerne have en 

anden med på International dommer kursus. Vibeke melder sig under fanen. 

 

 


