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Mødedato: Søndag d. 29. oktober 2017 

Mødenavn: Årsmøde  

Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

Referat: KarenMarie Holst  

 

 

Lars Rasmussen bød de 29 fremmødte velkommen til årsmødet. 

 

Lars orienterer om Rep.mødets opbygning fra temamødet fredag, Rep.mødet lørdag til 

aktivitetsmøderne i dag. 

De 7 dicipliner ridses op. 

Kort resume af Rep.mødet bl.a. med info om nedlæggelse af regionerne, nedlæggelse af 

uddannelsesudvalget, nedlæggelse af eliteudvalget og omstrukturering af bestyrelsen. 

Alle valg til udvalget er fra næste år flyttet til rep.mødet om lørdag. 

En person kan kun repræsentere en forening. 

Licens-priserne er ens uanset hvornår den indløses. 225 kr. uanset tidspunkt. 

Fælles revisionsordning 

Indkaldelse til Rep.mødet bliver fremover sendt men materiale rekvireres. 

Budgettet godkendt. 

Foreningskontingent fremskrives med 2%  

Disciplin: 825,- 

Efterskole- og Højskoler: 825,- uanset elevantal. 

 

 

1. Valg af dirigent, Tenna Nørgaard Gundersen 

 

 Årsmødet er rettidigt indkald, lovligt og beslutningsdygtigt. 

 Der er 24 stemmer til stede i salen 

2. Beretning 

Der henvises til den skriftlige beretning. 

Det var den rigtige beslutning, at vi gik over til det internationale reglement (vi har kørt med 

det i 2 år). Hvor meget kan vi tåle at lave om over for kort tid? Vi skal passe på, vi har 

alle med, så det heller ikke går for hurtigt. Nyt er ikke nødvendigvis ensbetydende med, 

at det er bedre. 

Skal Acro udbredes skal vi have nye trænere uddannet, så I der sidder her, kan koncentrere 

jer om konkurrencedelen og hjælpe de nye på vej. Så I skal finde jeres egen afløser. 

Basis-delen var der 8 deltagere. Disciplin-delen var der kun 4 tilmeldt => aflyst. 
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Et bossword i kommunerne i dag er ATK – vi skal kunne beskrive dét, vi gør.  

Og vi skal sende vores folk på uddannelse. 

Tilmeldingen til konkurrencen i Schweiz gav underskud. Lars gav forklaringen på underskudet 

på 50.000 kr. 

Vi har et højt niveau i konkurrencemiljøerne i Acro. Vi skal passe på, at foreningerne fortsat 

har mulighed for at være en del af arrangementskalenderen. Acro cup kan finde sted alle 

steder. 850 acrobater på landsplan, konk. og ikke konk. 

Alle dicipliner kan lære af Acros måde at afholde konkurrencer på 😊 

Vi er den eneste disciplin i GymDanmark, der ikke er en officiel disciplin. 

Dommerarbejde, elite og landshold er gode dækket i udvalget. 

Men hvem vil tage ud og finde de foreninger, der gerne til starte acro op. Det vil give meget 

mening at have 15 foreninger mere, inden vi tænker landshold. 

Lars roser den gode stemning, der er i Acro – trods dét at ”vi er konkurrenter”. Husk at give 

hinanden et klap på skulderen. 

 

 

Spørgsmål til beretningen: Nej. 

 

 

3. Regnskab (indsættes?) 

Lars er meget åben omkring, at det er en bestyrelsesbeslutning, der vil afgøre, hvordan 

underskuddet håndteres. 

Heldigt at vi måtte tage 25.000 kr. med fra 2016-budgettet. 

 

 

Spørgsmål til regnskabet: Nej. 

 

 

4. Strategi 

Vi har brug for at dække bredere i udvalget. Der opfordres til at stemme bredt senere. 

Fin forklaring på udvalgets struktur. Man kan gå ind i en arbejdsgruppe, løse en opgave 

og derefter melde sig ud igen. 

Pt. sidder Lars i dommerudvalget, hvilket ikke er optimalt for en formand, der nærmere 

skal have overblikket og få de respektive udvalg til at tale sammen. 

Vi er nødt til at lave en noget strammere økonomistyring. Ex. 5 trænere (á 300 kr.) ved 

kurset for få uger siden med rigtig dygtige belgiere.  

Opfordring til at deltage ved Talentseminar den 6. januar i Herning. (Ca. en håndfuld 

havde hørt om seminaret og sat x i kalenderen) 

Natasja udv. du mener senior, når du taler elite? Lars: ja! ATK 

 

 

5. Budget 

Budget 18 ser noget voldsommere ud end 17. 

Det er vigtigt, vi kan sige, hvad vores penge går til. 

Karina, Roskilde: Jeg synes faktisk, det er ret billigt at deltage i konkurrencer. 

Poul, Fugl 

bjerg : er det ikke meningen, at arrangementsgebyret skal dække selve arrangementet? 

Lars: ja og nej. Nogle steder stiger hallejen betydeligt, hvis vi tager entré. 
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Poul: Får Forbundet stadig en vis del af entré-indtægterne? Lars: nej. 

Incitamentet er, at jo flere penge, vi kan tjene, des mere kan vi bruge dem til. 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget inden for tidsfristen  

Udvalget: i 2018 har vi 6 konkurrencedage imod 4 i 2017. 

Med de nuværende regler vil det koste ca. 7.500 kr. pr.dag. 

Hvordan skal vi tjene den 15.000 kr. 

Karina, Roskilde: Sætter vi dagene op skal deltager-prisen følge med. 

Jørgen fra Thorby: deltagerprisen er ikke steget ret meget de sidste mange år, men alt 

omkring konkurrencerne er højnet, så deltagerne får  

Poul, Fuglbjerg: deltagerprisen må gerne sættes op. Men gratis entré. Det vil være ok at 

afskaffe de 300 kr., da det er fint nok at være dommer. 

Karina: god idé, evt. valgfrit med de 300 kr., da de unge kan se det som en gulerod. 

Stense, ikke forening: Har ikke været vant til at få penge som dommer. Måske ned til 200 kr. 

Vibeke, Thorby: Kan man se på de 300 kr. i forhold til transport? 

Lars: tidligere: 150 kr. på denne side af Storebælt, 300 kr. på den anden side af Storebælt. 

Vi kan også sige 300 kr.  

Entre-prisen: det vil være svært at argumentere i forhold til GymDanmark, hvis vi får 30-

40.000 mindre i entreindtægter. Hvem skal betale? 

Vibeke: det giver mere mening at få pengene, hvis man krydser broen. Dum udgift, når vores 

økonomi hænger. 

Maja, Hammel: kan godt forstå, at det skal løbe rundt, men hvis vi vil trække nye til, skal de 

ikke betale. Vi er der alle for vores egen skyld. 

Jørgen: 300 kr. en dommer en hel dag.  

Lars: hvis det koster 50 kr. at komme ind, så skal interesserede nok komme ind og se. Det er 

ikke dét, der afholder folk for at starte op. 

Natasja fra udv.: hvilke regler er der fra GymDanmark, hvis vi inviterer til ex. konk. det koster 

100 kr. og så kommer vi til jeres forening og laver en workshop.  

Lars: ingen regler. Det må vi gerne. 
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Morten, udv.: rigtig glad for at vi ikke skal sætte antallet af dommere ned. Rigtig positivt. Enig 

i at man ikke er dommer for pengene, men det er ok at få et bidrag.  

Storebælt regulerer sig. 

Poul: de små ude i foreningerne. To forældre pr. gymnast kan blive 900 kr for ”lille per”s 

forældre. 

Kan man sælge tøj ved stævnerne?  

Lars: lidt om chopar, de må gerne inviteres til konk. og skal ikke betale for standplads; andre 

skal betale for standplads. 

Lars: tak for input 😊 vi går tilbage i udvalget og melder tilbage til jer så hurtigt som muligt. 

 

7. Valg, jf. vedtægter § 18 stk. 3 

 

Følgende er på valg: 

a) Næstformand Søren Lundgaard => gen 

b) Regionsansvarlig => udgår 

c) Valg af øvrige medlemmer: 

- Finn Hollander stiller op til udv.  

• Talent og Elite, DHG på Fyn 

- Kamine 

• Uddannelsesposten i forhold til talent og elite og samtidig stadig aktiv 

gymnast 

- Poul 

• Stopper som aktiv træner og vil gerne blive i miljøet og gøre en indsats 

- Karina  

• Spændende og de der sidder i udv. Har rigeligt, så måske med flere 

hænder der kan ske hurtigere ekspedition 

- Eva Greve 

• Samme tale som Karina 

- Stenze 

• Samme situation som Poul, synes det hele er spændende. 

 

Signe Vig Jensen => ønsker ikke genvalg 

 

4 højeste stemmer => vælges ind i udvalget 

3 i 2 år, 1 i 1 år 

 

Finn, Poul, Kamine og Stense vælges ind. 

 

8. Eventuelt 

Arbejdsgrupperne fremlægger deres arbejde: 

Natasja: vi har lavet et nyt nationalt reglement, hvor vi har samlet 

Det skal ikke være alderen, der hæmmer nogle i at starte til acro 

Vi skal arb. med balance og temporutiner => meget små justeringer de næste år. 
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Dommerkomitéen er en arbejdsgruppe indenfor dommer og reglementer (Natasja, Karina, 

Poul, ) 

Se endvidere på GymTranet 

Den artistiske bedømmelse er ændret fra uacceptabel til dårligt. 

Der henvises til appendix 4: læs dette i detaljer. Rutineskema er ændret fra 2 til 3 uger 

før konk. på nær i år ml. DM1 og DM2 

Jørgen: Jeg synes, vi gør det rigtigt. Vi har jo det international reglement; det bliver 

ligesom ikke sværere end det. Så vi skal heller ikke lade os bremse. 

Lars: den har vi vendt flere gange i udv., og i det gamle udv. Var ønsket, at det skulle 

være på det rigtige tidspunkt. 

Natasja: Dommerkursus: der er planlagt dommerkursus til sidste weekend i januar (afh. 

vest for Storebælt) 

 

Talent og Elite: Finn beklager ikke at kunne være her. 

Udtagelsen i juni: feedback: fungerede rigtig godt, man kunne ikke påvirke bedømmerne. 

Gentages igen 10. juni 2018. 

18 gymnaster blev udtaget. Der er dygtige gymnaster i landet, men de der ikke var til 

udtagelsen, kunne ikke udtages. 

Første samling er afholdt. Dygtige belgiske trænere oppe; gymnasterne fik meget ud af 

det, men ærgerligt at der kun kom 5 trænere til kurset om aftenen. 

Nov. 17 træner vi opvisning til opv. i Slagelse sidst i nov. 

Der er bestilt dragter.  

Vi har gjort en stor indsats for at informere. Forsøger at holde prisen nede. 

Rutiner: to timer om aftenen til hyggesnak med de to belgiere: de genbruger meget deres 

rutiner. Laven én, ligger den på hylden og tager den frem nogle år efter. Arbejd med 

momenterne => bedre gymnastik. 

Opfordring til at komme til Hammel til foråret, hvor de kommer igen. 

 

Man tager ikke rutiner fra andre foreninger. 

 

Lars: selvom vi kun har kvinder på landsholdet, har vi ingen konflikter som DBU. 

 

Konkurrencer v/Anders:  

I Svinninge 

 

Vi vil gerne give muligheden til alle gymnaster om at komme til flere konkurrencer. 

Vi stiller kun op i internationalt ved jysk-open og s 

Det er kun i 1. division, de 3 bedste bliver placeret. Og kun i jysk-åben og sjællansk-

åben. 

 

Martin, TST: skal man vælge ml. jysk og sj. Åben? Nej. 

 

Ulla, Svinninge:  

 

Natasja, udv: hvad hvis man ikke blander sig i top 3.  

Top 3 kåres uanset, forudsat at der deltager jyder/sj. Til åben. 

 

DM afvikles i Fuglbjerg 5-6/5 

 

I international hvor parrene laver tempo, laver trioerne balancerutiner og omvendt. 

Og så justeres det i forhold til deltagerantal, så fordelingen ikke er 10/30. 
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Hanne, ingen forening: ved den nationale deles de, så der er noget både lørdag og 

søndag? Ja. 

 

Kis, Hammel: jeg skal arr. DM2, hvornår skal der være ro? 

Lars: evt. ro på skolen kl. 22.00 andre kan hygge sig  

Jørgen: så balance en dag og tempo den næste dag – og så det samme igen i DM2? 

Ja. 

 

Poul, Fuglbjerg: hvis vi kender datoerne tidligere, kan vi bedre rykke på vores gymnaster, 

så de ikke risikerer at træne og ikke kunne være med.  

Hanne: måske vi kan spørge til re-reminar. 

Den danske mester er på balance OG tempo? Ja. 

 

Natasja: kan vi rykke tilmeldingen for at få overblikket?  

Lars: ja, så skal i bare kunne leve med, at den lukker 1. dec. 

 

Morten, udv.: mange slutter 1 md. Før konk. vi kan foreløbig tilmeld og bindende tilm., 

hvor vi har den nu. 

 

Natasja:  

 

Bedre at vi får en indikation nu og så betaler og endelig tilmelder 

 

Faste datoer 3 år frem: 

2. week i april SM og JM 

1. week i maj DM1 

Sidste week i maj DM2 

 

Det vil fremover altid ligge 3 år frem. 

 

Hanne: arb.grp. for dommer, skriv jeres konkurrencer derude, så kan dommerne skrive 

sig på – eller sende Hanne en mail. 

 

Jørgen: rytmegulv til DM 2 og 2. det rigtige internationale gulv bør findes. I udlandet har 

de det, også selvom de ikke træner på det. 

 

Karina: idé: kan vi få en liste fra GymDk på alle foreninger med acro og invitere til konk. 

Lars. Ja. 

 

Poul: sidste år genererede vi gevaldig underskud på landsholdet, og nu sætter vi så store 

midler af til landsholdet. Det er for få, der får noget ud af det. 

Synes, vi skal prøv ikke at skrue forventningerne for meget op, da vi kun er 15 

foreninger.  

 

Lars: store udgifter til landshold er brutto. Der er sat 10.000 af til arbejdsgruppen, der 

arb. med landsholdet. Det bruges kun til transport 

Stenze: gymnasterne betaler alt andet. 

 

Jørgen: gulvet var tænkt til alle ved konk. ikke landsholdet. 
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Landsholdet er en måde at trække alle i den internationale retning. Det er for at løfte hele 

acro-Danmark. 

 

Poul: tak for det – det er vigtigt at få alle tallene frem, så vi kan se, hvad pengene går til. 

 

Stenze: alle får en t-shirt med sponsorater, de kan varme op i og derved nedbringe 

udgifterne til landsholdet. 

 

Martin, BGI: Fastelavnscup; vi vil gerne skabe et socialt arrangement og har hyret en ind 

fra Circus de soeil, om aftenen er der tøndeslagning . 

Konkurrencen kan man deltage i med ”alt muligt” opvisning. 

Christina Roslyng kommer og laver foredrag. 

Alt incl. 399,- 

Flyer uddeles. 

 

Lars: acro kan sagtens vippe de Gym For Life hold af pinden. 

 

Greve, mor til gymnast, der har været med til GFL. Pænt dyrt, laver vi noget fælles?  

 

Lars: nej, det tænker vi ikke. Klubinitiativ. 

 

Karina: Idé: kan vi invitere alle andre til at komme og kigge. 

 

LARS:  

1. signe er stoppet; jeg overrækker 

2. næste week. Nye acro-cup; ser godt ud i det jyske – lidt mere sort ud i det sjællanske 

ud af busken!! Har nogle fortrudt, så kom i eftermiddag. 

Karina: det er bare kommet så sent ud. 

Lars: man kan komme til 2. runde, uden man har været til 1. runde. 

2 runde ligger sammen med 

 

Poul: den politiske linie i GymDanmark. Alle valg skal træffes ved Rep.mødet. 

Det der er interessant for os er dagen i dag, hvor vi kan få talt sammen. 

Jeg frygter, at der kun vil være få til at stemme lørdag. 

 

Lars: ja,  

 

Natasja og Vibeke afsted på internationalt dommerkursus. 

 

Vibeke bestod og modtager 

Natasja var så tæt på, at hun sendes afsted igen, så de to kan følges  

 

Lars: Tak for idag 


