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Mødedato: 22. oktober 2018 kl. 20.00 -  22.00  

Mødenavn: URG møde 9 

Sted: Skype 

Deltagere: Hanne Enevoldsen (hen), Beth Thygensen (bth), Louise Jørgensen (loj), Anna Hillestrøm 
(ahi), Inger Kluwer (ikl), Camilla Kruse (ckr), Helle Jensen (hje), Fie Arndal (fan),  Lotte Kok 
(lko) 

Afbud: Ingen 

Referent: Louise Jørgensen (loj) 

Ordstyrer: Camilla Kruse (ckr) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
 

2. Orientering fra formand  
1. Nyt fra bestyrelsen 

Kandidater har være oppe ved vurderingsudvalget.  
Bestyrelser fremhæver ingen kandidater på baggrund af vurderingsudvalgets udtalelse. 
 

2. Andet 
Der sker meget i kulisserne ift. det opkommende valg. 
 

3. Status Økonomi 2018 v/CKR 
Ser fornuftigt ud.  
Der mangler udgifter ift. EM og VM i RSG – LOJ er i gang med at få sendt faktura ud.  
Landstræner RSG løn er afregnet. 
 

4. Budget 2019 v/CKR 
Intet nyt. 
 

 
Beslutningspunkter:  

1. Easter Cup /LKO 
Kan vi sende ansøgning vedr. Easter Cup videre til IFAAG? 
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Godkendt. Ansøgning sendes videre til IFAAG. 

 
 

 
Faste dagsordenspunkter: 
 

2. Stævnekalender 2018/19  
LOJ opdaterer med RSG-kurser. 

3. Stævnekalender 2020 (kommende sæson) 
Udsættes til næste møde. 

4. Kurser/ Uddannelse 
Weekenddommerkursus (GPR dommere) – er afviklet. Både begynder- og 
weekenddommerkursus samme weekend. Overordnet positive tilbagemeldinger. Der arbejdes 
videre med dette koncept til næste år. Den dommer der underviser på begynderdommerkursus 
deltager dog ikke på dommerkurset. På weekenddommerkursus var 24 deltagere – nogen deltog 
kun lørdag. Hvordan kan vi fremadrettet fastholde dommerne, så de deltager begge dage? Eller 
skal der ændres på reglerne/rammerne? 
 
IFAGG dommerkursus (AGG dommere) – er afviklet. Dommerne har været afsted og to ud af tre 
er gået til eksamen mhp. at blive level 2 dommer.  
 
RSG-dommerkurser:  
Begynderdommerkursus (RSG dommere) – afholdes 17. november. 
Dommerkursus (RSG dommere) – afholdes 18. november.  
Kurserne falder desværre sammen AGG-udtagelsen. Fremover forsøges planlægning i bedre tid, 
således arrangementer/kurser ikke falder sammen. 
 

 
Debatpunkter:  
Der tænkes en kort debat omkring følgende emner, samt (hvor det skønnes hensigtsmæssigt) 
nedsættelse af arbejdsgrupper eller ansvarlige, der får til opgave at komme med et konkret 
beslutningsoplæg til URG inden for en fastsat tidshorisont. 
 

5. Mail omkring RSG landsholdstræning på betongulv  
Er der noget vi i denne sammenhæng skal være opmærksomme på? 
 
Større opmærksomhed, når der bookes haller. Evt. inddrage andre foreninger – også de som 
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ikke har landsholdsgymnaster. 
 

Orienteringspunkter: 

6. Repræsentantskabsmøde 
Præsentation  
Årsberetning 
Workshop  
Mødets gang 

Punkter til workshop/debat: 
- Hvor er vi i 2023? 
- Antal gymnaster på de enkelte hold i juniorrækken. 
 

7. Kort nyt fra arbejdsgrupperne:  
Dommergruppe: Der er ved at blive udarbejdet dommerteams til sæsonens konkurrencer. Der 
mangler dog svar fra nogle enkelte dommere.  
 
Dommeruddannelse: Der er afholdt weekenddommerkursus – se punkt 4. Ny retningslinjer 
bliver præsenteret til repræsentantskabsmødet. 

Reglementsgruppe: Der er indkaldt til møde. Ellers intet nyt. 
 
Stævnegruppe: 
AGG: Udtagelseskonkurrence afholdes den 17.-18. november – Der arbejdes på at skaffe 
internationale dommere (4-5 stk.). 
GPR: Der er taget kontakt til Grindsted mhp. forberedelse til kommende stævne. 
 
Uddannelse: Intet nyt. Der arbejdes videre med igangværende og hvordan de forskellige 
spotkurser promoveres. Træner 2 starter op.  
 
Kurser: Aflyst kursus den 25. oktober (’Grand Prix Rytme kursus for efterskoler’) grundet få 
deltagere.  
 
RSG sektion: International dommer RSG har været i Argentina til Youth Olympic Games – kæmpe 
oplevelse og endnu flere erfaringer.  

AGG Camp-gruppen: Der blev holdt møde i går. Der vil blive taget kontakt til RSG-sektionen ift. at 
holde en fælles camp.  
Elite-camp og udviklings-camp vil bliver forsøgt at holde det samme weekendt. Bibeholde 
strukturen fra sidste år. Campen afholdes første weekend i januar. 
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8.  Valg af referent og mødeleder  

Referent: Inger 
Mødeleder: Lotte 
Næste møde: 28.10 kl. 9.00 – 13.00 – Onboarding seminar, 13.45 – 16.00 URG møde 
 

9.  Eventuelt 
Mødekalender for næste år planlægges på søndag (den 28.10.18). Emnet ’’hvordan vi spiller 
hinanden gode” skal på dagsordenen på en af møderne. 
 

10.  Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail 22.10.18, frist for kommentering 29.10.18. 

 
 
 
URG møder sæson 2018-2019: 
 

Mødenr. Dag Tid Sted 

2 28.12.2017 16.00 – 20.00 Skype (fælles skype i Greve) 

3 15.01.2018 20.00 – 22.00 Skype 

4 29.04.2018 9.30 – 15.30 Greve 

5 26.05.2018 10.00 – 15.30 Tåstrup 

6 14.06.2018 20.00 – 22.00 Skype 

7 15.08.2018 20.00 – 22.00 Skype 

8 16.09.2018 10.00 – 16.00 Tåstrup 

9 22.10.2018 20.00 – 22.00 Skype 

1.  28.10.2018 9.00 – 17.00 
Onboarding seminar + udvalgsmøde 
Brøndby 
Skal prioriteres 

2. 03.11.2018 11.00-17.00 
Odense 
Skal prioriteres - AFLYSES 
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