DAGSORDEN SØNDAG D. 26. FEBRUAR 2017
BESTYRELSESMØDE KL. 10.00 – Lars Rasmussen
Fremmødte: Anders, Morten, Signe, Natascha, Finn, Søren, Lars
Afbud fra:
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Dagsorden
Siden sidst
- Referatet
- Dommerkursus
- Strategimøde

Beslutning
20min.

Ansvar
Alle

Referat fra sidste møde godkendt.
Dommerkursus positivt med mange deltagere,
lokalet var i det mindste til så mange personer
og der var stor spredning i erfaringsnivau. De
fleste havede også deltaget i reglementskurset
hvilket var positivt. Evalueringen fra kurset
bearbejdes i dommerkommiteen bl.a.
differentiering af undervisning, placering i
landet og evt eksamen.
Stragegimøde
Der var opstartsmøde med alle udvalg medio
december hvor Lars, Natascha og Morten
deltog, SAU
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Konkurrencer 2017
- SM
- FM
- JM
- DM1
- DM2
- Stævnekontrakter
- Livestreaming
- Efterskolerne
- Dommere
- Stævneform 2018

90min.
SM afholdes 1/4 af ODK i Frederiksberg hallen
møde med bestyrelsen afholdt i hallen og
forholdene er i orden. Parkeringsmuligheder er
begrænsede det informeres der om i
indbydelsen. Stævnekontrakt gennemgået og
der er enkelte udeståender, vigtigste
udestående budget. Konkurrencen forventes at
begynde kl. 10:00.
JM/FM afholdes 2/4 i Holstedbro. Brian har
tidligere været ansvarlig for afvikling af
konkurrencer og dialog er igang.
DM1 afholdes sidst i april i Hammel.
Entreindtægter er en udfordring fordi prisen for
leje af hal til arrangementer uden entre går
under foreningsarrangementer til en lavere
leje, arrangementer med entre betragtes som
kommercielle arrangementer med en væsentlig
højere leje. Der er en økonimisk overvejelse vi
skal have diskuteret og fundet en løsning på
fremadrettet i forhold til strategiarbejdet. Lars
udarbejder et forslag til revideret
stævnekontrakt til 2018. Budget stadig ikke
modtaget.
DM2 i Nykøbing Falster anden halvdel af maj.
TSG har besluttet selv at finansiere
Livestreaming jf. Tilbud de selv har indhentet
og accepteret. GymDanmark arbejder på at få
en aftale med DR om livestreaming i fremtiden,
så udvalget skal sikre en fornuftig kvalitet med

Alle

bl.a. angivelse af division, program for hele
sendingen, hvor streamingen vises med mere.
Lars kontakter TSG for nærmere afklaring.
Stævnekontrakt
Lars udarbejder et forslag til revideret
stævnekontrakt til 2018 jv diskussion under
DM1.
Efterskoler
Vi vil arbejde med at få introduceret
pyramidekonkurrencen til efterskolerne i
begyndelsen af deres skoleår
august/september så de får mulighed for at
indarbejde en pyramideserie ind i deres
opvisningsprogram og kombinere deres
eksisterende træningstimer med deltagelse i
Acro pyramidekonkurrencen. Vi vil også gerne
anvende Landsholdet mere aktivt med henblik
på workshops med en åben del om
formiddagen og en lukket del om
eftermiddagen for at udbrede acroen til både
efterskoler og lokalforeninger som ikke i dag
benytter GymDanmark tilbud i det hele taget.
Anders og Søren arbejder videre med dette.
Dommere
Hanne er ansvarlig for sammensætning af
dommerteams. Da aflønningen nu er steget og
formaliseret i reglementet er det vigtigt at have
fuldt overblik over hvem der har dømt ved de
forskellige konkurrencer og aftale en effektiv
procedure med Hanne i administrationen. Lars
og Natascha arbejder videre med dette.
Stævner i 2018
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Strategi 2021
- Hvor er vi?
- Hvad vil vi?
- Hvordan gør vi?
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Økonomi
- Status 2017
- Budget 2018
- Kan vi tjene mere?
- Deltagerpris 2018?

Flere muligheder blev diskuteret konklussionen
blev at for 2018 JM/SM/FM over en dag og DM1
og DM2 bliver begge over en weekend. Pinsen
er bedste bud hvis vi i fremtiden får brug for en
forlænget weekend. Lars udsender forslag til
datoer frem til 2020. For at få mere
konkurrence til de fynske acrobater til
regionale mesterskaber arbejder vi på at
omdanne SM og JM til åbne mesterskaber hvor
der kåres en respektiv Jysk og Sjællandsk
mester samt en vinder af den åbne
konkurrence hvis denne ikke stammer fra
regionen.
20min.
Oplæg fra Signe og Lars blev godkendt med
den ændring at punkt 1 tilpasses diskussionen
under efterskolerne. Lars orienterer
GymDanmarks bestyrelse om denne
opdatering.
30min.
Status 2017
Vi fik lov til at overføre 20.000 fra 2016 til
2017 som blev brugt på at Natascha og Vibeke
deltog i Internationalt dommerkursus i England
financieret af udvalget.

Signe & Lars

Lars
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Landsholdet
- Eliteplanen
- Trænerne
- Hvad vil vi i 2018?

6

GymTræner 1 Acro
- Hvornår?
- Flere deltagere
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Kommunikation
- Møder / Skype
- Emails

Budget 2018
Vi arbejder ud fra at afholde 3 fysiske møder
og 3-4 skype møder.
Der budgeteres desuden med
 10.000 til eksekvering af startpakke
 10.000 til dommerkommité
 XX.000 til landshold

På indtægtssiden arbejder vi ud fra samme
deltager gebyr til alle konkurrencer både
SM/FM/JM uanset antal deltagere.
30min.
Eliteplanen Oplæget fra Søren blev
gennemgået og alle bakkende op om
strukturen og principperne.
Søren og Morten kommer med oplæg til budget
for 2018.
Trænere Søren og Martin vil gerne give
stafetten videre. Finn blev forelsået han
overvejer situationen. Morten vil gerne hjælpe
med det administrative og Søren vil gerne
deltage i en overgangsperiode. Det er vigtigt at
dette bliver en fælles opgave for udvalget og
det er vigtigt at alle bakker op.
10min.
Næste kursus bliver i Jylland og acro
foreningerne skal kontaktes direkte for at
informeres om denne. Det bliver som sidste år
over 2 weekender.
10min.
Møder se budget.
Emails kun til information
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Åben for tilføjelser

10min.

Søren

Lars

Lars

Alle

Finn er genvalgt som ansvarlig for Gym i Tivoli
9

Eventuelt

10min.

Alle

