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Mødedato: 30. oktober 2016 

Mødenavn: Årsmøde  

Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

Referat: Stine Schou Andersen 

 

 

Formanden for udvalget for TeamGym Frank Veje Jakobsen bød de 15 fremmødte velkommen til 

årsmødet. 

30 stemmeberettigede på dette møde.  

 

1. Valg af dirigent 

 Bent Gaarsted, vedtaget 
 
 Kort gennemgang og præsentation af de fremmødte. Mange nye ansigter er dukket op. 
 10 foreninger repræsenteret.  
 

2. Beretninger 

 

 

Formanden: 
 
Kort gennemgang af, hvad der rør sig i Teamgym. Pæn fremgang, mht. licenser og gymnaster på gulvet. 
Begynderlicensen blev på repræsentantskabsmødet lørdag vedtaget til 75 kr. 
Udfordret på vores struktur, da vi bliver ved med at have tilgang i de fleste rækker. Der skal nye tiltag 
til. 
Kort beretning om de forskellige landes præstation til EM i Slovenien. Hvordan hænger TeamGym 
sammen i de andre lande, eller mangel på samme. Der er også internationalt stor fremgang. Mange vil 
det rigtig gerne. Nogle lande er mere udfordret end andre. Både politisk og kendskabsmæssigt til 
sporten. 
Statistik på de sociale medier vedr. EM. Opdatering vedr. interesse omkring vores sport fra mediernes 
side. DR3 har sendt statistik og er begejstrede for visningen under transmissionen. Vi fordoblede 
seerantallet på det givne tidspunkt. Det er virkelig flot! 
Eksponeringen af EM både junior og senior har væltet alle forventninger hos medierne. 
  
 
Elitesektionen: 
 
Traditionen omkring landsholdene skal ændres. Der er ikke nogen rød tråd. Hver gang de har været 
afsted lukkes det ned og så starter man forfra næste gang. Man taber noget på gulvet. Egenbetalingen 
også være væsentligt mindre, eller helst ingen egenbetaling. 
Gerne flere sponsorer, samt større overføring fra UTG driften.  



 

          REFERAT Udvalget for TeamGym 

        Årsmøde 2016                                            

½ 

 

 

2 

 

 
 
Efterlyste input fra de fremmødte foreninger omkring, hvordan vi opbygger eliten. Det er ikke kun 
faciliteter der gør det. Hvordan får vi skabt nogle elitemiljøer?  
  
  
Dommer og reglementssektionen: 
 
Gennemgang: 

• implementering af det ”nye” reglement.  
• uddannelse af nye dommere. 
• af tilrettelser i bedømmelsesreglementet.  
• præcisering af formuleringer i bedømmelsesreglementet.  
• omkring pilotprojekter på D-dommerne især på springene.  

Kim (GymHelsinge) hvorfor ikke også kører på rytmen. Så man får specialister på D-pladserne. 
 
  
 
Kursussektionen: 
 
Kort gennemgang af GymTræner uddannelsen. Afholdt i sommeren 2016, der skal afholdes endnu et i 
efteråret over 2 weekender.  Begge kurser er fuldt bookede. Vi prøver, at oprette både øst og vest.  
Materialet er under revidering og vil blive videreudviklet inden næste kursus. 
Der vil blive afholdt væsentlig flere spotkurser fremadrettet. 
GymTræner-2 vil blive den helt store satsning i 2017. 
Kommentarer/input fra de fremmødte i forhold til, hvilket ansvar vi har i TeamGym for, hvor vi er 
henne om 4-5 år mht. kost osv. Opbygning er gymnasterne mht. skader. Hvad skal setuppet være for at 
begrænse skader og eftervirkninger for de yngre gymnaster. Skal vi have en fælles politik for, hvordan 
det skal se ud?  
Vidensdeling blandt vores instruktører generelt er meget lav i forhold til andre lande. Opbakning til 
samling vedr. vidensdeling er til stede. Der er tit manglende opbakning fra klubberne når det kommer 
til stykket.  
 
 
Stævnesektionen: 
 
Gennemgang af de begrænsninger, vi har været nødsaget til at lave indtil nu, og de begrænsninger vi 
muligvis bliver nødt til at lave indtil vi får en evt. ny konkurrencestruktur. 
Udvikling i Tariff Forms. Kort info. 
Nyt tilløb til banen. Stålstel. Ønske fra forsamlingen om at der kommer bedre markering til 
trampolinen. Markeringen ligger pt. Langt væk fra deres tilløb. 
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3. Regnskab 2015 

 Lene Sørensen fremlagde udvalgets økonomi, som følgende: 
 

 

Realiseret Budget Realiseret Budget Budget 

 2015 2015 1/1-31/8 2016 2016 2017 

 
     

  
 

Udvalget for TeamGym 
    

 
 

Startgebyrer             811.130  820.000             884.345        927.000  

 
 

Stævneindtægter          1.015.142  735.000          1.287.140  785.375        2.359.500  

 Kursusindtægter                16.200  185.000                56.700  110.000          110.000  
 

Lejeindtægt redskaber             159.030             165.000             155.589  165.000           165.000  
 

     
 

 
Indtægter i alt         2.001.502         1.905.000         2.383.774   1.987.375    2.634.500  

 

     
 

 
Mesterskaber og konkurrencer         -1.015.078  -850.000         -1.061.384  -930.375      -1.203.079  

NM/EM              -21.375  
  

    -50.000            -30.000  
 

Egne kurser              -25.018  -219.000            -114.976     -207.000          -227.000  
 

Fællestræninger/lejre og lign.                         -   
  

     -20.000                       -   
 

Breddearbejde                         -   
  

      -5.000              -5.000  
 

Dommerudvalg              -26.860  -14.500              -47.038      -24.000              -4.000  
 

Møder og administration            -169.611  -138.500            -125.652      -71.000          -133.000  
 

PR & markedsføring                 -3.170  
 

             -22.210      -30.000            -30.000  
 

Redskabstrailere            -232.500  
-210.000 

 
           -223.000    -250.000  

        -250.000   

Ovf. Til Elitesektionen            -117.355  
 

                        -                  -                        -   
 

Øvrige udgifter                 -5.262                            -                 -                        -   
 

    
  

 
Udgifter i alt 

 
       -1.616.229  -1.432.000        -1.594.261       -1.587.375   -1.882.079  

 

     
  

 
Resultat, TeamGym 

 
  385.273    473.000           789.513        400.000      752.421  

 
 
Spørgsmål til, hvad der bliver overført til eliten i 2017 og 2018. Det forhandles først, når året er omme. 
Formanden kæmper for at TeamGym fremadrettet ikke skal aflevere flere og flere penge til forbundet.  
Bundlinieprincippet går ud på, at finde en grænse for, hvor meget TG skal afleverer til GymDnmark, det 
TG generer over kan TG frit disponerer over. Udfordringen går ud på, hvilke størrelsesorden bundlinien 
skal være. 
 
 

4. Strategi  
 Se under beretningerne. 
 

5. Budget 2017 

 Lene Sørensen fremlagde budget, et par spørgsmål fra forsamlingen som blev afklaret. Budgettet 
 blev taget til efterretning. 
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6. Indkomne forslag 

 Ingen udover dem fra udvalget selv. 
• Forslag fra udvalget til ændring af aldersgrupperne: 
• Minier må max. være 13 år og min. 10 år i kalenderåret for konkurrencen. 
• Microer må max. være 11 år i kalenderåret for konkurrencen. 
• Disse ændringer vil være gældende fra sæsonen 2017/2018. 
• Aldersgruppen på juniorerne passer til det internationale. Disse løsninger er kun midlertidigt. 
• Indførelse daf 7’er rotation. 

Alle forslag blev vedtaget. 
 

Forslag fra Kim (GymHelsinge) at man begrænser rækkerne (både micro og mini) så man kun deltager i 
enten mix eller ren dreng eller pige rækker. Det ville også sortere lidt ud i rækkerne, så ikke vi var så 
udfordrede på tiden i weekenderne. 
Forslag til implementering at U-15 og U-17 rækker. Man vil gerne lave konkurrence, men stadig ikke kun 
bredde gymnastik. Så man hæver lige niveauet på den gode måder og giver nogle flere muligheder for 
gymnasterne. 
Forslag fra Jakob (Odense) om et andet navn end ”begynder”. Det klinger ikke f.eks. i en 16 årig drengs 
ører. 
 
 
Ændring af aldersgrupperne (pkt. 1.1.3 og 1.1.4) i micro og mini gælder fra sæson 2017/2018. 
U-rækkerne samt 7´er rotationen vil være gældende fra d.d. 
 

 

7. Valg, jfr. GymDanmarks vedtægter § 17 stk. 3 

a) Næstformand  

 Lene Sørensen Villig til genvalg – genvalgt☺ 

 
b) Regionsansvarlig 

 Morten B. Falkengren Udtræder (nyt valg for en etårig periode) 
 Ingen valgt til denne post  
 Jeanette (GymHelsinge)           Valgt til økonomisektionen  
           
 
c) Øvrige medlemmer 

 Kim Lassen Villig til genvalg – genvalgt☺ 

 Jette Filholm Villig til genvalg – gevalgt☺ 

 Max Andersen Ikke på valg 

 Stine Andersen Ikke på valg 

 Kenneth Pingel     Villig til genvalg – genvalgt☺ 

 Kristoffer Linderoth Ikke på valg 

 

8. Eventuelt  

 Totte (Randers) indlæg vedr. ny struktur. Klubberne kunne byde ind med gode ideer og input.     
Opfordring til evt. ny eller flere turneringsforme. 
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Kristian (Køge Bugt) opfordring til at man kigger på tilhørsforholdene vedr. licenser. Hvordan og 
hvornår tilhører man en forening, og hvornår/hvordan kan man flytte forening.  

Lene takker Anne Wium for hendes store arbejde for udvalget.  

UTG takkede dirigenten for god ro og orden. 

Frank præsenterer WF i Farum i 2018 og 2019☺ Promovideo vises☺ 

 

 

 

 

 

 
 


