Referat af UIG-møde 2. juni 2015
Tema: Sponsor og PR
Til stede: Torben, Marianne
Dagsorden:
• Godkendelse af dagsorden /alle.
Dagsorden godkendt.
• Opfølgning på referat fra sidste møde /alle.
Ok
• Økonomi UIG og elitesektionerne - /Ralf, Marianne, Agnete.
Ralf informerer om budget 2016:
- UIG 95.000 kr.
- MIG 75.000 kr.
- KIG 48.000 kr.
= 218.000 (søgt om 325.000)
Både KIG og MIG skal tænke over muligheder for at Gym-Danmarkkonkurrencerne skal gøres billigst muligt.
Snak omkring forskellige startgebyrer (fx medaljegebyrer, dommergebyrer og
andet…)
Marianne informerer om, at der ikke kan sættes højere startgebyrer på
konkurrencer.
Forslag fra Torben om at indføre halv-licens-pris for licenser til fx trin 1-3.
Det skal dog kunne administreres.
Marianne informerer om, at KIG sidste år ikke brugte hele budgettet. Derfor er
det svært at søge om flere penge.
Det foreslås, at der bruges flere penge på kurser, både træner- og
dommerkurser, og/eller udvikling/revurdering af KIG trin-system.
- Der foreslås et inspirationsmøde i marts måned 2016, hvor der kan diskuteres
hvad vi gerne vil bruge pengene i det kommende budget (2016), så Ralf og
Marianne ved hvilke midler vi gerne vil søge til det kommende år, på
budgetforhandlings-møderne.
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• Status på ATK i Viborg / alle.
Der er styr på kurset.
Tre UIG-medlemmer deltager og ca. 50 trænere/deltagere.
• Status på sponsor i 2015 - /LB & AK.
Ann og Louise: PR og sponsor slået sammen til udvalg.
Status på sponsor/pr-udvalg: Ansøgning til alle klubberne er lavet og sendes på
mail (Ann) og postes på de forskellige Facebook-sider og sociale medier snarest
muligt.
Agnete informerer om, at Rene gerne vil hjælpe i udvalgene.
• Status på PR og synlighed - /LB & AK.
Se punktet ovenfor.
• Strategi og fremtidsstruktur indenfor sponsor & PR - /alle.
• UIG.
• MES.
• KES.
• Arbejdsgrupper.
• Næste møde 17 august 2015.
• Evt.
Christina og Ralf om tivoli-opvisningen 21. juni: 3 hold fra KG66 og 1 fra Gefion.
Info på hjemmesiden og der opfordres til at dele på Facebook.
Marianne om hold DM senior: KG66 kan ikke afholde konkurrencen.
KG66 opfordrer Greve til at afholde konkurrencen i KG66’s faciliteter.
Louise hører Aalborg om AIG kan afholde konkurrencen.
Forslag om, at der tildeles et WildCard til den arrangerende klubs hold (både
KIG og MIG), således de kan deltage ved finalen.
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- Ralf: 7.-8. maj Nordisk mesterskab junior og senior KIG og MIG Island
- EM ligger 3 uger efter for MIG og 4 uger senere for KIG
- Torben skal lave en Doodle omkring dato for møde på Sjælland (hvilken dato fredag/lørdag el. lørdag/søndag)
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