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Mødedato: 9. juni 2016 

Mødenavn: Regionsmøde 2016-3 

Sted:  

Deltagere: Bent, Jane, Søren N, Søren, Anja og Tenna 

Referat: Tenna 

 

Referat 

1. Referat fra sidste møde 

Ingen bemærkninger. 

2. Gym for Life 

Succes for publikum og deltagere – nu er vi i gang. Der skal prioriteres mere tid og penge fra 

Forbundets side. 

3. Gymnasternes Dag 2016 

Forløb rigtig godt, der var meget publikum. 

Vi skal have udarbejdet en stævneaftale som skal bruges fremadrettet til arrangerende 

foreninger. Vi tager udgangspunkt i eksisterende materiale og tilretter til ”Gymnasternes Dag” 

stævneaftale. Søren får fat i Sports Acro’s konkurrenceaftale som der arbejdets ud fra. 

Vi skal være mere skarpe på planlægning både op til arrangementet og dagene op til. 

 

4. Seniortræf + fællestræning 

Jane fremlægger et forslag til program til seniortræf + samt budget. Super flot program 

Tenna iværksætter PR og opretter event. 

 

5. Gymnasternes Dag 2017 i Ry 

Dato på plads. 

Marlene efterspørger hvem gør hvad. 

Næste møde bliver afholdt i Ry – Søren snakker med Marlene om de kan den 24. August. 

 

6. Opstart region Nord 

Den er lagt lidt på standby 

 

7.  Næste møde 

24. august i Ry 
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8. Diverse 

Legoland vil gerne, men der er ikke optimale forhold til at afholde et gymnastik arrangement. 

Lene kontakter Tivoli friheden om mulighederne der. 

Søren N. skal finde ud af hvor Gym For Life skal afholdes næste år. 

Tenna foreslog om man evt. kunne afholde et Gymnasternes Dag-arrangement i nord den 26. 

februar, hvor 2-3 repræsentanter fra Region Midt deltager. Den arrangerende forening i nord 

skal inviteres til mødet i Ry 24. august. Så kunne vi på den måde få sat gang i Region Nord.  

Forslag til værtsforening i Region Nord: 

1. Løgstør 

2. PGU Pandrup 

3. GUG 


