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Agenda for mødet

Adhoc Tumbling udvalg Status.
Status på arbejdet i Adhoc udvalget 16-02-2017
Allerførst mange tak for sidst. Vi har fået meget positiv tilbagemelding på vores arbejde. Jeg forsøger i
dette skriv at lave en status på vores udvalgsarbejde samt vores samarbejde med Gymdanmark.
Udvalgsmøder.
Udvalgsstrategi møde d. 9-1-2017.
Referat ses på Gymdanmark: http://www.gymtranet.dk/media/3086/adhoc-udvalgsmoede-d-9-12017.pdf
Møde med Gymdanmark d. 28-1-2019. (Strategi møde)
Mit oplæg er en samling fra vores møde d. 9-1-2017. Se det her:
https://www.dropbox.com/s/0vaittiar5xunit/Tumbling%20strategi%20til%20handling.pptx?dl=0
Næste aftalte Adhoc møder:
Torsdag d. 27/4 Brejninggaard efterskole
Mandag d. 21/7 Odense
Mandag d. 9/10 Silkeborg
Talent og Elite udvikling.
Gymdanmark har vedtaget en ny Talent og Elite politik. Alle udvalg (også Adhoc udvalget) er inviteret til
møde i Odense d. 9. marts, hvor denne offentliggøres. (Se sidst i denne status) Det kan måske betyde at
vi skal juster ”Den røde tråd”. Jeg mener dog det vil være begrænset, da jeg mener politikken ”næsten”
er skrevet ud fra vores arbejde.
Strategiarbejde.
Jeg har IKKE givet resultat mål til Gymdanmark, men jeg forventer vi bliver spurgt, hvad vores strategigrupper kan give af resultat for Gymnamark senere dette forår.
Vores næste arbejde bliver at få fordelt ansvarlige og folk der vil arbejde med de 6 strategi-grupper.
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(Nogle af grupperne er allerede i gang J ) Desuden skal vi have aftalt om vi bruger Asana App’en til det
videre arbejde. Hvis vi vil benytte dette værktøj skal vi have indtastet alle projekter og ideer i værktøjet.
For at få synliggjort de forskellig arbejdsgrupper, skal vi have ansvarlige på de forskellige strategigrupper.
Se powerpoint.
https://www.dropbox.com/s/0jvdqrrcqqgg0ax/Adhoc%20struktur.pptx?dl=0
Beskrivelsen af de enkelte grupper ligger i de selvstændige dokumenter.
https://www.dropbox.com/sh/6h21mkrhg8p6zjm/AABDhP3_dL-ZyskgZ9nHd0S9a?dl=0
Næste skridt i SPOR5
Fra Ditte:
Tak for sidst.
Som sagt arbejder vi videre i ledelsen og administrationen med de input I alle kom med i forhold til DIFstrategien. Øvelsen går pt på, at få kogt alle jeres gode idéer ind til 1-2 resultatmål for SPOR 5. Når vi – i
samarbejde med vores DIF-konsulent er blevet HELT skarpe på resultatmålet, får I en mere specifik opgave i
at beskrive, hvordan det kan udføres. Og I får selvfølgelig også at vide, hvad der ikke passer ind i
resultatmålene.
Til at lave de helt rigtige resultatmål i SPOR 5, har jeg sat Anette, Betina og Espen på opgaven. De deltager i en
workshop hos DIF i midten af februar og når diverse skole- og DIFkonsulent-ferier er overstået vil I få en
opsamlingsmail i slutningen af februar.
Adhoc udvalgs arbejdet.
Da mange strukturere i Gymdanmark er under pres, er der ingen der kan sige hvad der sker med
Adhoc udvalget.
MEN vi køre stadig efter den plan der er lagt.
Køreplanen for Tumbling Ad’hoc udvalget
* Tumbling interessemøde oktober 2017 med valg som almindelig aktivitetsudvalgsmøder
* Juni 2018 på bestyrelsesseminar, forslag til vedtægsændringer
* Oktober 2018 et nyt Tumbling aktivitetsudvalg opstår.
Det er vigtigt vi har en masse engagerede mennesker der vil gå ind i udvalgs arbejdet. Derfor er det
også rigtig fint med en masse forslag. Lige nu ser det sådan ud:
Sune Jensen,
Nyt medlem omkring Tumbling –Konkurrencesektionen.
Steven Nash,
Med på strategi mødet. Der er ikke aftalt yderlige udvalgsmøder, men jeg håber han vil gå ind i
tumbling udbredelse på Sjælland.
Tobias Hulgaard,
Christian og Flemming K. har talt om at få ham med ind I udvalgs arbejdet. Jeg har talt med ham og ser
frem til at vi finder udfordringer til Tobias.
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Udvalg sådan det ser ud….
•

Konkurrence sektion
Arbejdes området -Dommer
Ralph Jensen
Anders Sørensen
Arbejdes området -Teknik
Thomas Juul Hansen
Sune Jensen

•

Stævne sektion
Nis Rykær Simonsen
Janneke Lanng
Helle Thomsen
Christian
Der er blevet arbejdet med en beskrivelse over ansvarsområderne mellem Stævne
sektion og Konkurrence sektion.

•

Elite udvalg
Flemming Kaas
Arbejdet foregår i tæt sammenarbejde
med konkurrencesektionen og
Landholdskoordinator Michael Jensen
Thomas+Michael.
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Strategi grupper
Beskrivelse af grupperne:
https://www.dropbox.com/sh/6h21mkrhg8p6zjm/AABDhP3_dL-ZyskgZ9nHd0S9a?dl=0

o

Power seriers -Bedre konkurrencer
Formand: Nis
Denne gruppe nedjuster vi fokus på midlertidig.
Arbejdet omkring stævnekontrakter ligger ved Thomas Hansen.
Vi vil arbejde med reglement til Seminar i august.

o

Bedre Gymnaster
Kursus+Elite struktur med klub arbejde.
Formand: Nis
Denne gruppe får 100% fokus. Omkring oprettelse af kursus, materiale og rødtråd
(ATK) bliver der arbejdet ihærdigt sammen med Gymdanmark.

o

Startpakker
Formand: Søren
Denne gruppe nedjuster vi fokus på midlertidig.
Arbejdet varetages i øjeblikket af Søren, som følger arbejdet i Gymdanmark.

o

Vidensdeling og nørderi
Formand: Søren (Årlig seminar)
Denne gruppe nedjuster vi fokus på midlertidig.
Det tages op omkring et seminar som vi tænker afhold d. 25-26 august.
Der skal sættes arrangør på til næste møde.

o

Klubben anno 2017
Formand: Ralph
Denne gruppe får 100% fokus. Ralph laver budget og planlægger arbejdet.

Budget
Søren har udfyldt Budget med tal fra sidste år.
Flemming har tastet elite del ind.
Ralph vil inden for en uge komme med budget for hans strategi gruppe.
Søren tager kontakt til Gymdanmark, for at frembringe 1. version af Budget 2018.
Kan vi få ønsker med omkring Eliten: Økonimisk komposition og Fys til alle elite
aktiviteter.

Års hjul
Mishael vil opdatere vores årshjul.

TV Transition fra DM 2017
SJS undersøger om der er hjælp fra Gymdanmark til et TeamGym setup til DM dette år.

Næste møde.
Torsdag d. 27/4 Brejninggaard efterskole
Mandag d. 21/7 Odense
Mandag d. 9/10 Silkeborg
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Referat (SJS).
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