
  

                                                                             

    Sammen udvikler vi gymnastikken 
 

Referat af UTG møde 11. september 2017 

Sct. Knuds Golfklub 

Sliphavnsvej 16, 5800 Nyborg 

 

Deltagere: Frank, Kim, Kristoffer, Stine, Jette, Max, Kenneth, Jeanette 

                    og Lene. 

 

 Godkendelse af dagsorden. OK 

 Godkendelse af referat. OK 

 Repræsentantskabsmøde 28.oktober 2017 

o Årsberetning  

Sektionerne indsender respektive beretninger 

til Anne Wium 

 Aktivitetsmøde 29.oktober 2017 

o På valg  

 Max Andersen – villig til genvalg 
 Stine Andersen – ikke villig til genvalg 
 Kristoffer Linderoth – ikke villig til genvalg 
 Jeanette Jensen – villig til genvalg 

 

 Sektionerne rundt 

Efterskoler må fremadrettet deltage i TG konkurrencer, 

uheldig beslutning – skal herefter betales licens 

Elitesektionen  

Frank formand – landstrænerne er på plads 

Frank orienterede omkring landsholdene. 
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Udtagelse junior senior 

Junior nordisk i 14. april 2018? Afklaring snarest 

Int. reglement kommer på fredag 

Max har deltaget på NILE kursus.  

Int. dommer til 4 dommere – 3 dommere  

Stævnesektionen: 

Alle stævner er besat, og sat på hjemmesiden. 

GymDanmark skal være den ansvarlige vedr. hjemmeside 

Michael: Undersøger med Flexnet – fejl i sidste beregning 

60.000 kr. billigere. 

Brøndbyhallen er i spil DM 2018..  

Uddannelse: 

Instruktørafbud til kursus – anden instruktør skal findes. 

DGI udvikler TeamGym kurser. 

Eskilstrup ønsker et trippelkursus – instruktør Helge Fisker.  

UEG trin 3 kursus –pr. omkring det. 

Dommersektion: 

Redskabsregulativ – tegninger skal rettes 

3 små rettelser i reglementet – lægges på hjemmesiden 

Dommeruddannelse aflyses i oktober – følordning i stedet. 

Dommerforum aflyses. 

Reglementer m/spiral udfærdiges 100 stk. 

Int. dommere tilmeldt - 4 til Sverige – 3 til Prag. 
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 Evt 

 Forventer Morten Thunø fortsætter som speaker. 

Nyt fra best. GymDanmarks 

Hver disciplin skal indeholde eliten 

Alle regioner nedlægges 

Ny GymDanmark bestyrelse – 

Formand, næstformand og 4 medlemmer, som ikke er 

i et udvalg. 

Budget 2018 er på plads -  

 

Referent Lene M. Sørensen 

Nyborg den 24. sept. 2017 

  


