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• Gennemførte projekter. 
o App’en hvordan går det ? Oliver opdater med et link, kræver ikke meget pt, 379 

bruger af app’en → vi skal lave mere pr for app’en, så den bliver mere udbredt. Nis: 
app’en er meget anvendelig og brugerne har givet positiv feedback. Er det muligt at 
få lagt en quiz ind i appen, så forældre og tilskuere bliver indirekte motiveret til at 
tage dommerkurser. 

§ Oliver laver pr på sociale medier omkring App’en 
§ Oliver undersøger quizprogram  

• Laver program for quiz og lægger den i App’en  
o Vi skal være bedre til at reklamere for trænere til camps 
o  

• Nye projekter 
o Camp til Senior DM i 2017 - Vi skal have lavet en styregruppe 
o Sebastians kursus - Vi afventer til efter mødet d. 11. feb.  
o  

 
Søren: vi har fået vores eget regnskab nu, det blev besluttet på repræsentations møde i 2015. Det 
er vigtigt vi er kommet med nu, da der kommer mange ændringer i år.  
 
OBS: Vi skal have så mange som muligt med til rep. møde i år. Det er vigtigt at formanden for 
foreningen er registreret og vi har dennes underskrift med til rep. møde. 

• Til august forbereder vi repræsentantskabsmødet 
• Vær opmærksom på udspil fra GymDanmark inden rep. møde  

 
o (Nye projekter) ATK, Se nedenstående. (I skal selv tilmelde jer, men lad os snakke 

om det på mødet.) 
§ Møde d. 11. feb. i Nyborg kl. 18.30 til 21.30  
§ Vi afventer, og ser om der efterfølgende vil blive uddannet ATK kursus-

afholder/uddanner  
o (Nye projekter) Maikens idé om hvordan man støtter trænere i at starte tumbling op. 

Sune er hooked på ideen og vil gerne starte noget på Ollerup. Niels Henrik er med 
på ideen. Sune skal reklamere for tumbling, det at starte op som tumbling instruktør 
og tumbling trænerkursus og dommerkurser.  Maiken er bannerfører og har fået 
grønt lys. 

§ Økonomien i projektet: kørsel, rødvin/gavekort (maks 3500 kr.) 
 

• Koordinering af internationale tilbud. (Mellem landsholdstrænerne, og klubberne.) 
o Poul Bredvig → Søren kontakter Poul  
o Skal der skrives en mail rundt til foreningerne om konkurrencer, træningslejre m.m.  

• Møde angående ”Landsholdsgymnaster i Tumbling og Teamgym”. 
o Vi stiller de bedste gymnaster inden for disciplinen. 
o Vi skal have en politisk holdning til om det er ok at deltage i Teamgym 

arrangementer på bekostning af Tumbling - så man ikke er 100% tumbler. Vi skal 
blive enige i forbundet - det skal italesættes. 

o Landstrænere, Flemming Kaas, Frank (fra Teamgym) og ad hoc skal med til mødet.  
• GymUpdate, Kender i det? 

o Søren skulle spørge os om hvad man synes om GymUpdate. Vi ved ikke rigtig hvad 
det er → nyhedsmail og hvad der sker på kontoret.  

• Diverse 
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Næste møde: 
Vi finder en time om aftenen til skype, det er der vi bedst kan. 
Mandag d. 22. februar kl. 18.30-19.45 
 
Ideer   
Omkostningsgodtgørelse til dommere → 1000 kr.  
Håndtering af dommere for efterskole → vi tager ideen med videre til Ralph. 
Ved stævner skal der laves en drejebog 

• Der skal være faste rammer for afholdelse af stævne som har fokus på publikumsvenlighed 
→ evaluere efter næste konkurrence og vi skal søge efter kandidater til et 
arrangementsudvalg.  

• økonomisk (skal ligge i arrangementsudvalget i stedet for teknisk udvalg). 
• det tekniske skal ligge i teknisk udvalg 

 


