
   
 
Referat af UIG Skypemøde mandag d.15. august 2016. Louise var ikke til stede.  
 

 Referat fra sidste skypemøde d.12 april mangler. Derfor er referat ikke godkendt. 
 
Kommunikation via kontoret 

 Der er frustration over at tingene som kommunikeres ind til kontoret ikke kommer 
ud på hjemmesiden eller andet. Hvis det haster er det vigtigt at det gøres klart at det 
haster.  
Stor mangel på resultater på hjemmesiden – især KIG vest resultater. 
Medaljer mangler også til konkurrencer. 
Der skulle gerne være mere luft inde på kontoret fremover, så vi må endelig tage fat 
i Carsten hvis der er noget vi mangler. 
Flybilletter til internationale konkurrencer skal bestilles i så god tid som muligt. 
Dommere og træneres billetter kan bestilles i meget god tid da navnene ofte vides 
tidligere end gymnasternes. 

 
Kommunikation af invitationer til internationale konkurrencer 

 Carsten videresender invitationer til internationale konkurrencer til MES og KES. 
MES og KES sender ikke disse videre til klubberne. Der er en fane på hjemmesiden 
hvorunder disse invitationer kan ligge tilgængeligt. Carsten sørger for at invitationer 
kommer herind. 
 

Ansvar KIG 

 Dommerkurser 2017 – deadline til kursuskalenderen. 

 KIG møde med uddelegering – Torben indkalder til et møde. 

 Alle må meget gerne tænke over hvilke opgaver de kan overtage. 

 Tovholder i UIG på alle de nationale dommerkurser i 2017. 

 Agnete sørger for at der kommer dommerkurser i gymkalenderen hvis muligt. Dette 
afhænger dog af at vi ved hvornår vi kan sende dommere afsted til internationalt 
kursus.  

 
Talent 2020 

 I KIG er 2020 gymnasterne nu Marie Skammelsen og Camille Rasmussen fra KG66. 

 I MIG er gymnasterne i projektet lige nu Marcus Frandsen fra Gefion og Frederik 
Christensen fra Aalborg. 

 Projektleder til at styre Talent 2020 projektet, for at vi sikrer optimal og professionel 
styring. Der er afsat penge til at der kan ansættes en projektstyrer. Denne person 
kunne være Henrik hvis han er interesseret i dette. I tilfælde af at Henrik trækkes ind 
i styregruppen, er det vigtigt at hans rolle gøres meget klart. 
Torben går til Ditte og Flemming og spørger om det er muligt at Henrik ansættes 
som projektkoordinator. 

 
DSC 

 Aftalen med Arne er ophørt. 

 Arne betaler for at have sin butik opstillet ved nationale konkurrencer. Derfor skal 
han have tilbuddet hver gang. Alle andre må også, mod betaling, opstille stand ved 
konkurrencer. 

 Vi får fortsat 50 % rabat hos Arne. 

 Hvad er reglerne nu helt nøjagtigt? Carsten undersøger om der foreligger et skriv, så 
vi ved hvad vi må og ikke må. 



   
 Louise og Dorthe skal være obs på at kommunikere ud til de arrangerende klubber 

hvad reglerne er.  
 
Selv fastsætte arr. Gebyr 2018 

 Vi fastsætter selv fra 2018 arrangementsgebyrer for KIG og MIG konkurrencer. Dette 
skal også tænkes ind i vores budgetter fra 2018. 

 Vil vi fortsætte med disse gebyrer eller skal vi justere priserne? 

 Vi har store udgifter til medaljer, kan vi dække disse udgifter ved at ændre på 
arrangementsgebyrerne? 

 Er det kun arrangementsgebyret eller også startgebyret? Torben mener at det kun 
er arrangementsgebyret. Han undersøger dette endeligt. 

 
Entré indtægt 

 Til klubkassen eller UIG/GymDanmark-kassen? 

 Vi skal være påpasselige med at tage pengene fra klubberne. 

 Forbundsbestyrelsen søger en ensretning mellem de forskellige aktiviteter. 

 Fælles DM i GymDanmark er lagt på hylden i forbundet. 
 
Ny økonomisk struktur 

 Der ventes på den nye økonomiske struktur fra DIF. 

 Fordelingsnøglen erstattes sandsynligvis af noget som er baseret på medlemstal 
mm.  

 
Kommunikation af ændring af konkurrencer og invitationer til int. konkurrencer 

 Hvordan sikres det at klubberne får info omkring ændringer i forbindelser med 
konkurrencer fx ændring af datoer? Noget vi kan arbejde på at sikre i fremtiden.  

 
Eventuelt  

 Der er lige tilmeldt gymnaster til NECh. MIG arbejder på at sende nogle drenge til 
Trondhjem inden for at holde træningslejr. Skal KIG gymnasterne også med hvis er 
en mulighed? 

 Vi har ikke mulighed for at afholde internationalt dommerkursus pga. de nye regler.  

 Hvor kan vi få uddannet internationale dommere? Det er meget få steder vi kan 
sende dommere hen.  

 Det er endnu ikke afgjort hvem der betaler for uddannelse af internationale 
dommere. Dette blev taget ud af vores UIG budget, så vi skal have fundet en løsning 
med Hanne. 

 UIG 2017 – alle genopstiller, dog ikke Christina. Dorthe Gaarsdal vil sandsynligvis 
gerne stille op til UIG. 

 Ansvarsfordeling i UIG og KES – Torben sender denne rundt, så der ingen tvivl er 
herom.  

 Terminslisten 2017 – Det savnes at landstræneren inkluderes i planlægningen af 
terminslisten.  

 Hvordan vi håndterer sager og klager internt i UIG. Klare retningslinjer. Indkalde til 
et skypemøde hvis det er nødvendigt.  

 Afholdelse af konkurrencer – hvordan og retningslinjer. Skal vi lave dette til 
klubberne eller burde det give sig selv? 

 Der bruges IKKE video til danske konkurrencer! Dette burde blive pointeret over for 
de dommere som anvendte dette ved Trin 7-9 RMV. 

 Næste møde er mandag d.12/9 kl.21 på Skype.  


