
 
 
 
Referat af UTT-mødet 2. maj 2017. 
 
 
Til stede: Rikke, Line, Trine, Daniel, Niels Henrik, Bo (substitut for Sarah), Peter (deltog kun 
kortvarigt, da han også var til eliteudvalgsmøde) og Marianne. 
Afbud: Ingen. 
Referat: Marianne 
 
 
1. Godkendelse af sidste referat. 

Da referatet kom sent ud, gennemgik Daniel det kort og herefter blev det godkendt. 
 

2. Elitepolitik – opfølgning fra sidst 
Fik vi aldrig nået, da Peter aldrig nåede til mødet. Vi tager det til næste møde. 
 

3. Budget 2018 
Rikke gennemgik de spørgsmål, som er kommet efter mødet med Hanne, Ditte og Anders. 
Ønskeliste: 

• Udstyr til konkurrencer 

• En trailer til udstyr – egen Dobbelt Mini Trampolin. 

• Tøj til nationale-/internationaledommere der rejser ud med landshold, så de ligner 
springere. 

• Samling/teambuilding for de folkevalgte 

• Forbundslejr for de usynlige – så det ikke kun er egenbetaling. 
Diskussion af timeforbrug på dommerkurser – enden blev 9 timer for afholdelse af kursus og 6 
timer til rettelse af opgaver. 
 

4. Projekter 
 
Projekt: Startpakker 
Vi diskuterede hvordan vi skal håndtere opgaven, hvem der skal arbejde med projektet.  
Line får samlet et overblik over hvordan startpakker ser ud nu og fremlægger dette til næste 
møde. 
På næste møde ser vi hvordan vi kommer videre. Hvem der skal arbejde videre med projektet 
etc. 
 

5. GymDanmarks bestyrelse 
 
Problematisk hvis de ”små” udvalg ikke er repræsenteret. 
Vi er bange for at de mange vil få magten og kan derved køre de små aktiviteter ud på et 
sidespor. 
Hovedbudskabet fra UTT: Hver disciplin bør være repræsenteret i bestyrelsen, men regioner  
 
GFA: 
Bør have en stemme i på lige fod med discipliner. 
Regionerne bør ikke have en plads i bestyrelsen 
Har ingen mening om regionerne skal eksistere. 
 
Disciplinudvalg UTT: 
Vi ønsker stadig at have valgte udvalg, da vi mener det giver ”folket” mulighed for at sige fra, 
hvis klubberne mener at vi laver et dårligt stykke arbejde. 



 
 

 
 

6. UTTs sammensætning 
 
Udskydes til næste møde. 
 

7. Vestsjællands Idrætsskole 
Jeg har bedt Ditte om et skriv, som kan udleveres til alle i udvalget, så vi alle kender til vores 
muligheder i forbindelse med samarbejdet. 
 
Daniel er kontaktperson mellem trampolin/DMT og Vestsjællands Idrætsefterskole. 
 

8. Næste møder 
22. juni 2017 kl. 18-21, Idrættens hus 
31. august 2017 kl. 18-21 Idrættens hus 
5. oktober 2017, kl. 20, Skype 
 

9. Eventuelt 
 
Der har været afholdt et rigtig godt DM i weekenden. Rammen for konkurrencen var rigtig god 
og selve afholdelsen gik godt. 
Entre var for dyr. Vi skal gøre mere for at få flere tilskuere til konkurrencerne og sørge for at det 
bliver pengene vær at se konkurrencerne. 
 
Mads Covenius sendes afsted til ekstra kursus. Han er en af de dommere, vi skal benyttes os 
af fremadrettet. 
 
 

 
 


