
 
 
 
Referat af UTT-mødet 23. marts 2015. 
 
 
Til stede: Trine, Sarah, Flemming, Erik, Bo og Marianne. 
Afbud: Maria, Rikke og Søren. 
Referat: Marianne 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Nye punkter: Ingen 
 

2. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt 
 

3. Økonomi 
TU har haft et større forbrug end budgetteret, mens UU har haft et mindre forbrug. 
 
Ad hoc tumblingudvalget skal have sin egen ”konto”, så det er muligt at se deres 
indtjening/forbrug. Marianne taler med Hanne omkring dette. 
 
Rikke: Til næste møde ønskes en gennemgang af hvordan tallene i økonomirapporterne 
læses.  
 

4. Målsætning for UTT 
Erik laver et oplæg til næste møde om hvordan vi får gang i processen. 
 

5. Startpakker 
BU skal have kigget på de to dokumenter med kontrakt og samarbejdsaftale, så de bliver 
tidssvarende. Meget gerne klar til næste møde. 
 
Kontaktperson bør være en UTT udpeger – ikke nødvendigvis fra naboklub eller en i udvalget, 
men en kompetent person, som har lysten til at hjælpe. 
 
Udkastet til brochure om startpakker ser fin ud, dog skal der lige tilføjes noget omkring måtter 
omkring/for enden af trampolinerne. Erik skriver dette til Espen. Herefter er brochuren klar til 
distribution på og til arrangementer. 
 

6. Materialefond 
Marianne arbejder på at få tilrettet regulativet til materialefonden. 
Det regneark med trampolinerne, deres værdi og hvor de befinder sig, vil vi gerne have de 
solgte trampoliner fjernet. Så bliver det nemmere at få et overblik over hvor de befinder sig. 
 
Hanne arbejder på et forslag til hvordan vi kan håndtere Materialefonde regnskabsmæssigt, så 
solgte trampoliner, lejeindtægter og køb af trampoliner bliver flydende hen over regnskabsår. 
Dette for at der er plads til køb af nye trampoliner, når de gamle er udtjente eller bliver solgt. 
 

7. Næste møder  
Tirsdag den 28. april 2015 kl. 20.30 – skype 
Mandag den 8. juni 2015 kl. 20.30 - skype 
Marianne laver doodler til efterårets møder. Vi skal have et fysisk møde i august/september. 
 



 
 
8. Kort nyt fra de enkelte udvalg 

Forbundsbestyrelse: 
Der arbejdes med strategi 2016-2020. 
Processen med at få ansat en ny direktør er godt i gang. Forventningen er at der er ansat en 
pr. 1. august (helst 1. juli, men det kan nok ikke nås). 
 
Regnskabet 2014 bliver med et lille overskud. Ønske om forhøjelse af beløb til eliten. 
 
Konsulentgruppen har ønsket en rabat på grundkontingent til nye foreninger – dette blev 
vedtaget, som en prøve i 2014. Ønsket kommer i forbindelse med projektet ”Vi bevæger” som 
vi har sammen med SVØM. 
 
Der arbejdes med en frivilligstrategi. Den forventes implementeret når den nye direktør er 
ansat. 
 
Der arbejdes fortsat med både Gymnastrada, som er i Finland til sommer og med VM i 
trampolin, tumbling og DMT. 
Der blev kigget på den videre strategi på events. Der er ønske EM i Idrætsgymnastik i 2018, 
EM i TeamGym i 2020 og en world cup i AGG,  
 
Elite: 
Der er tilført ekstra midler til TeamGym på grund af underskud til EM. 
 
Elite budget/regnskab skal være mere gennemskuelige. Elitemidlerne skal styres af 
eliteudvalget og ikke er forbundsbestyrelsen. 
 
Vi diskuterede problematikken omkring løn/eliteudvalg. Håndteringen af landstrænerlønninger. 
Flemming Knudsen har haft møde med eliteudvalget. 
 
Tres: Bo stopper til oktober og vil meget gerne have en afløser. Sarah ønsker også at stoppe. 
Vil skal have fundet to personer, der kan varetage opgaven. 
 
Uddannelsesudvalg: 
Der har været møder omkring nyt materiale med ATK til kurserne. 
 
Der er fastsat kursusdatoer i augus/september. 
 
Teknisk udvalg: 
På aktivitetsmødet var der et ønske fra klubberne at der skulle udbetales et honorar for at 
holde konkurrencerne på grund af slid af materiale m.m. Det bliver rigtig mange penge pr. år -  
ca. kr. 20.000,- for DM og Dan Cup. Vi mener ikke vi skal bruge pengene på det, men vil 
hellere bruge pengene anderledes. 
 
Øvelsesbeskrivelser skal fremover skrives som internationalt. Der vil være en glidende 
overgang indtil alle har fået styr på det. Fremover skal kursusmaterialet til trampolinkurserne 
have den internationale skrivemåde i stedet for den danske. 
 
Breddeudvalg: 
Intet da Maria manglede. 
 

9. Eventuelt 
Materialefonden: 



 
 

Regnskab/budget Marianne Rikke. 
Liste over trampoliner i materialefonde – kan solgte slettes. 
 
Dobbelt mini trampolin: 
Der nedsættes et udvalg, som snart holder et opstartsmøde om evt. deltagelse i dobbelt mini til 
VM. 
 


