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DANMARKS GYMNASTIK FORBUND 
Udvalget for Idrætsgymnastik. 

Referat af UIG-møde den 8/3 2016 
 
Hermed inviteres til UIG-møde den 8. marts 2016 kl. 20.30 på skype. Afbud til Agnete se-
nest den 7. marts 2016. Afbud fra Jakob. 
 
 
Dagsorden:  
 
• Godkendelse af dagsorden /alle 

 
Godkendt. 

 
• Opfølgning på referat fra sidste møde /alle 

 
Godkendt. 
Fremadrettet sender Louise referatet ud til alle UIG-medlemmer samt Carsten, umiddel-
bart efter mødet. 
Kommentarer til referatet tages på efterfølgende møde.  

 
• Økonomi - /Ralf, Agnete, Ann 

 
GymDanmark står overfor et årsregnskab for 2015 med et underskud på over 700.000 
kr., som hovedsagelig skyldes et underskud på deltagelsen i Gymnastradaen i Finland 
på omkring 500.000 kr. men også et lavere tilskud fra DIF på 200.000 kr. end forudsat 
samt flere andre ting. 
 
Det er vedtaget, at UIG-medlemmer reducerer deres skattefrie tilskud til mobil og inter-
net fra 1500 kr. til 1000 kr. 
 
GymDanmark holder bestyrelsesmøde i den kommende uge, og herefter vil den økono-
miske situation blive afklaret. 

 
 
• Bredde og fastholdelse - /Dorthe (og Jakob) 
 
Begge emner er blevet kort brainstormet og der er kommet forslag til, hvordan man kan 
fastholde gymnasterne og hvordan idrætsgymnastikken kan udbredes. Der fokuseres på, 
at det er OL-år, og at der kommer mere fokus på idrætsgymnastik - og det derfor vigtigt, at 
det nu, vi handler. 
Klubberne skal italesættes og hjælpes i gang, så der kan ske nogle ting på klubplan. 
 
Det besluttes, at der skal holdes to møder med klubberne i øst og vest, hvor der diskuteres 
og brainstormes  om disse emner. Jakob finder mulige datoer omkring maj og sender mail 
ud til klubberne og repræsentanter fra IG. 
 
Møder i Øst/Vest:  
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Vest: Louise, Ann, Jakob, den 7. maj 
Øst: Dorthe, Jakob, den 28. maj 
 
 
• Træneruddannelse - /Louise 

 
Forslag om at få en engelsk træner til Danmark for at undervise trænere og gymnaster i 
Danmark, som et samarbejde på tværs af alle klubber. Med fokus på KIG. 
Louise arbejder videre med økonomien heromkring og taler med Ralf og Henrik.   
 

• Ansvarsområder 2016 /Agnete 
 
Afklaring af de forskellige ansvarsområder; 
- Udbetaling af de 150 kr. i forbindelse med KIG-konkurrencer - Dorthe  
- Beregnerark til konkurrencer - Ann 
- Dommerbilag ved konkurrencer, (dommersedler mv.): Skal ligge på nettet, tilgængelig 
for alle klubber!  
 
Konkurrenceansvarlig MIG: Ralf 

 
• Næste møde (6/4 kl.20.30 2016 Skype) 

 
Dorthe kan ikke komme til dette møde - er der andre, der ikke kan komme? 
Mødet kan eventuelt rykkes, men fastholdes foreløbig. 
 

• Evt. (slut ca. 22.00) 
 
UIG-seminar: Alle skal ved næste møde (den 6/4) melde til/fra til UIG-seminar (fredag 
den 19-20. august) 


