
          REFERAT Udvalget for Idrætsgymnastik
        Bestyrelsesmøde                                           

½

 
Mødedato: 28/10 2018 

Mødenavn: UIG-møde 

Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

Til stede: Ann, Jakob, Louise, Ralf, AP, Helle, Trine, Dorthe, Lotte, Ann, Carsten 

Referat: V. Louise 

 
1. Velkommen til UIG - cyklus 2018-2019 

Velkommen til første UIG-møde i cyklussen 2018-2019. 
Der er valgt tre nye medlemmer; Helle Buus (Hermes), Trine Gilberg (VIK), Lotte 
Unnerholm (KG66). Jakob Maagaard er valgt som UIG’s formand, næstformand er Ann 
Krogsgaard. 
Alle medlemmer præsenterer sig selv og deres baggrund for idrætsgymnastik. 
 
Præsentation UIG’s organisering v. Jakob;  
Her præsenteres de seks nuværende sektioner, hvor de nuværende medlemmer af 
sektionerne kort præsenterer, hvordan arbejdet foregår og hvilke opgaver, der varetages. 
Der tales om, hvor PR/branding/sponsor-arbejdet ligger henne. 
Det diskuteres, om der eksempelvis skal oprettes en sektion, hvis vi kan få nogle til at 
starte dette op (igen). 
 
2. Konstituering 
 
Bordet rundt: Medlemmerne af UIG fortæller, hvad de forestiller sig at arbejde med 
fremadrettet, og hvordan sektionerne skal fyldes op. 
Det besluttes, at der skal oprettes følgende nye sektioner: 

1) Reglement/håndbog-sektion  
Herunder er der tre arbejdsgrupper; a) KIG reglement, b) MIG reglement, c) KIG/MIG 
håndbog. 
I reglement/håndbogssektionen sidder AP, Ralf, Dorthe, Ann og Louise. 
Arbejdsgrupperne har tovholdere fra UIG, men er derudover besat af medlemmer fra 
miljøerne/foreningerne. 
 
2) Bredde- og konkurrencesektion 
Herunder ligger startpakkearbejdet. Heri skal der lægges nyt arbejde og nye initiativer. 
Dorthe, Jakob, Helle.  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3) “PR, sponsor og kommunikations”-sektion 
Dorthe, Trine, Lotte 
 
Allerede-eksisterende sektioner 
 
Kalender- og arrangementssektionen: 
Louise, Trine, Dorthe, Lotte, Ralf, Jakob 
 
Lotte træder ind i kalender- og arrangementssektionen, og vil sammen med Dorthe 
arbejde med afvikling af konkurrencer, herunder at gøre disse mere synlige og 
publikumsvenlige. 

Uddannelsessektionen: 
AP, Louise  
 
Regionssektionen:  
Jakob, Helle og Trine 
Står for at afholde regionsmøder i Øst og Vest en gang hvert halve år (forår og efterår). 
 
Økonomisektionen:  
Ann, Ralf, Helle 

Talent -og elitesektion (tidligere to elitesektioner)  
MES: Helle, AP, Ralf 
KES: Ann, Trine, Lotte 

Alle sektioner skal mødes og snakke om arbejdsopgaver. 
Derudover skal alle kommissorier for sektionernes skrives/opdateres. 
Sektionerne skal have møde omkring rollefordeling i arbejdet samt sørge for at 
forventningsafstemme og aftale møderække.  
 
3. Møderække 

Møderækken aftales og sendes ud på mail med referat. 
 
4. Praksis i forhold til møder  
 
Når vi afholder møder på Skype skal alle sektioner og arbejdsgrupper fremlægge, i korte 
træk, hvilket arbejde, der er blevet lavet siden sidst.  
7 dage før mødet skal der laves en motiveret dagsorden. Det vil sige, at alle medlemmer, 
senest 7 dage før mødet, skal fremsende til Jakob, hvilket arbejde de har lavet (få linjer/
overskrifter). Således kan disse punkter komme dagsorden.  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5. Formandsskab 
 
Jakob og Ann er interesseret i at lave et delt formandsskab. Alle medlemmer af UIG er 
enige i, at dette er en god idé.  
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