
 

          REFERAT Gymnastik For Alle 

        Årsmøde 2016                                            
½

 
 

 

1 

 

 

Mødedato: 29. oktober 2016 

Mødenavn: Årsmøde  

Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

Referat: Betina Jul Nielsen, Tenna Gundersen, Karen Marie Holst, Anita Lynge Bentved 

 

 

Lene Christiansen bød de fremmødte velkommen til årsmødet. 

 

1.  Velkomst og præsentation af deltagere 

 

2.  Valg af dirigent 

Bent Busk 

 

3.  Beretning 

Der henvises til den skriftlige beretning. 

 

4.  Spørgsmål til beretningen 

Hvad laver man i regionerne, spørges der fra salen? 

Mette Find Andersen forklarer hvad de arbejder med i region Fyn. Gymnasternes Dag, Senior 

Dag, Familieaktivitetsdag (med GymFamily) og Stjernedag. 

Hvad kan vi bruge konsulenterne til? 

Mette Find Andersen forklarer, hvordan Karen Marie hjælper dem som bindeled til kontoret 

med praktiske opgaver, deltager til møder, hjælper med at kontakte foreninger vedr. 

arrangementer. 

Bent Busk fortæller at der bliver arbejdet på at genskabe Region Nordjylland 

Beretningen er godkendt. 

 

5.  Regnskab 2015, 2016 og budget 2017 

Der henvises til den skriftlige beretning. 
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6. Strategi 

I 2017 vil GfA-udvalget: 

 Understøtte aktiviteter: 

- Gymnasternes dag 

- GymDanmark i Tivoli 

- Gym For Life 

- Gymnaestrada frem mod 2019 

 Være i tæt dialog med regionerne (netværksmøder) 

 Arbejde med de konkrete input fra årsmødet i GfA 

 Være understøttende og proaktiv i forhold til ny strategi 

 

Kommende gymnastikevents 

Sjælland: Karlslunde, 28. januar 2017 

Jylland: Ry, 25. februar 2017 

Fyn: Odense, 12. marts 

GymDanmark i Tivoli d. XX 

 

7. Præsentation af Gym For Life 

I 2017 afvikles det internationale ”World Gym for Life” event i Tønsberg i Norge. 

Vi håber at flere danske hold har lyst til at deltage i dette event, som er det tredje World Gym 

for Life, som afvikles i en cyklus hvert fjerde år. Tidligere afholdt i Østrig og Sydafrika. (Tag fat i 

Janne ved spørgsmål). 

Gym For Life præsenteres. Det er ikke så mange regler som ved konkurrencediciplinerne. 

Find Gym for Life på  GymDanmark.dk under Events. 

 

8. Indkomne forslag  

Ingen forslag 

 

9.  Opgave – ”se fremad” – med udgangspunkt i din forening 

Mini-workshop i grupper: 

1. Hvordan kan GfA understøtte aktiviteterne i din forening? 

2. Hvilke tiltage kunne du derud over ønske dig? 

Forslag fra grupperne: 

Synlighed: 

- Synlighed omkring arrangementer, tiltag mv. GfA kunne komme og lave et indslag. 

- Synlighed fra udvalget om hvad vi i foreningerne kan deltage i. 

- Direkte kontakt til bestyrelserne/formanden, der så sender ud til instruktørerne. 

Opvisninger i andre miljøer: 
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- Århus gågade, Botanisk have, m.m. 

- Idekatalog med succesfulde aktiviteter fra de andre udvalg. 

Synlighed: 

- Synlighed om alle tilbuddene.  

- Datoerne ud meget tidligere.  

- Nyhed på hjemmesiden. 

Samarbejde: 

- Mellem foreningerne => erfaringsudveksling. 

- Inspirationskurser, fællestræninger. 

- Rød tråd gennem alle uddannelsestilbud. 

Forudsætning: 

- Øget synliggørelse for hvad GfA står for. 

- Ud hvor der er tyndt befolket. 

Lav en salgstur ud i ”øde” områder. 

 

10.  Valg til udvalget 

Lene takker af, efter udnævnelsen til Næstformand i GymDanmark 

Søren er valgt til ny formand. 

Repræsentanterne fra Region 1 GymHovedstaden, Region 3 GymFyn og Region 5 GymMidtjylland 

udpeges for 2 år i ulige år.  

Repræsentanterne fra Region 2 GymSjælland, Region 4 GymSydjylland og Region 6 GymNordjylland 

udpeges for 2 år i lige år. Alle pladser er vakante. 

 

11.  Eventuelt 

Lene opfordrer til at foreningerne sender folk afsted, når GfA inviterer. 

Karina, Nou har en lille gruppe, der gerne vil hjælpe med Gymnaestrada. 

Lykke opfordrer til at foreningerne ringer for at høre mere om Gym for Life. Lykke kører gerne ud og 

fortæller. Der må gerne komme 20 hold til næste års Gym for Life. 

Lisbeth Blom, Farum, sætter fokus på, at brochuren kan virke som om Gym for Life kun er for de 

virkelig dygtige hold. Foreslår at der står ”alle kan være med…” Lykke opfordrer igen til at foreningerne 

ringer og få en dialog.  

Lene fortæller mere indgående om Gym for Life. Et vinderhold og resten nr. 2.  

Efter konkurrencen er der feedback til alle. ”Hvad var godt og hvad kan gøres bedre?”. 

Holdene vurderes ud fra de retningslinjer, der er beskrevet i foldere. 

Søren, ny formand, siger tak til Lene for godt samarbejde og ser frem til godt samarbejde i den nye 

position. 


