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Mødedato: 6. maj 2017 kl. 11.30-13.00 

Mødenavn: AGG sektions møde 6 

Sted: SKYPE 

Deltagere: Louise Skytte Andersen, Karoline Lender, Anna Hillestrøm, Hanne Jensen 

Ordstyrer:  Anna 

Referent:  Anna  

 

1. Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer og referent. 

 

2. Nyt fra URG og status på diverse, opfølgning fra sidst v/Anna 

a. Indstilling til URG vedr. udtagelseskonkurrence 

a. Der uddeles diplomer efter udtagelsen. Udtagelsen afholdes over to dage med indledende runde 

en dag og finale den anden.  

b. Betaling af dommergebyr 

a. URG har taget en beslutning om at de hold der opstiller til Easter Cup ikke skal betale, men de 

hold der deltager i konkurrencer i udlandet skal stadig betale.  

c. AGG sektions budgetopfølgning 2017 

a. Kvartalsopgørelser fra CKR til res, så vi alle kan følge med.  

b. Vi har en forståelse af at planen for dommerne holder. 

c. Vi kigger på budgettet for 2018 på næste møde. Anna spørger ind til endelig deadline.  

 

 

3. Udtagelseskriterier / prioritering 

Udtagelse af hold ved DM i AGG. 

Hvis der er konkurrencer med deltagerbegrænsning, er placeringerne fra udtagelseskonkurrencen gældende. 

Der kigges på udtagelse af dommerne efter konkurrencen.  

 

4. Tjekliste – DM i AGG 

Gennemgang af tjekliste, se DropBox 

Tjeklisten er gennemgået og der er sat navne på opgaverne.  

 

5. Dato for camp 

Den 1. oktober afholdes basis camp + kursus i short program/reglements gennemgang, Dalum hallen.  

Programmet laves på næste møde.  

Hvad er budgettet? Anna undersøger.  

 

6. Næste møde 

30. maj 2017 i Odense 

Punkter til næste møde: 

Basis camp 

Henvendelse fra Freja vedr. 6-8 år 

Agg forum 

Dommerretningslinjer  

Budgettet for 2018 
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Udtagelse fremadrettet.  

 

7. Evt.  

1. kommunikation: hvordan melder vi ting ud til klubberne generelt? Mail, facebook (hvad må der ligge 

på facebook?), Gymnyt, ect.  

 

 


