DAGSORDEN AGG Sektionsmøde

Nr. 8 – 15. august 2017

Mødedato:

15. august 2017 kl. 18.00

Mødenavn: Elitesektions møde 8
Sted:

Gerthasvej 10, st. mf., 5000 Odense C

Deltagere:

Louise Skytte Andersen, Karoline Lender, Hanne Jensen, Fie Arndal

Ordstyrer:
Referent:

Louise Skytte Andersen

1. Godkendelse af dagsorden, valg af ordstyrer og referent
2. Planlægning af basis camp 2017
Der blev udarbejdet oplæg samt budget for Basis Camp. Budget og forudsætningerne for
afholdelse af camp’en sendes efter ønske til Camilla Kruse og Lotte Kok.
3. Udtagelseskriterier
Jf. referat fra General Assembly 2017 kan en gymnast skifte hold efter første halvdel af
sæsonen. AGG sektionen har før sommer rettet henvendelse til IFAGG for uddybelse af
fortolkningen af dette. IFAGG har ikke besvaret forespørgslen. Derfor tolker AGG sektionen, at
en gymnast/et hold gerne må deltage i to forskellige rækker. Såfremt et hold skifter række ift.
den række, hvor de har opnået udtagelse, bliver holdet B-hold uanset tidligere klassificering. Jf.
AGG sektionens kommissorium sendes oplæg til URG for godkendelse før det kommunikeres til
resten af miljøet.
4. Nordic Cup 2018
Der er rettet henvendelse til Køge Bugt vedr. afholdelse af Nordic Cup. Endelig tilbagemelding
afventes.
Det blev diskuteret, hvorvidt vi kan risikere ”kanibalisering” ved ansøgning af to B-konkurrencer
i foråret. Overvejelser omkring evt. at afholde Nordic Cup som en C-konkurrence. Dog vil der
være en økonomisk gevinst ved at ansøge Nordic Cup som en B-konkurrence, da deltagende
hold selv skal medbringe en dommer. Konklusionen blev at afvente tilbagemelding fra Køge
Bugt og herefter tage stilling til B/C konkurrence.
5. Easter Cup 2018 (jf. Bilag 1)
AGG sektionen bakker op om Easter Cup, som international B-konkurrence. Der indstilles til
URG om, at det afholdes på samme vilkår som hidtil. Fie tager den med til møde i URG 16-082017. Ved godkendelse sendes ansøgning til IFAGG via Espen.
6. B-konkurrencer / konkurrencestruktur GymDanmark/IFAGG
Hanne udarbejder oplæg til diskussion på fremtidigt møde.
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7. Indhold til årsberetning 2016/2017 (jf. Bilag 2)
Emner: camps, konkurrencer/stævner, international deltagelse og dommere. Karoline er
ansvarlig for at sende til Lotte Kok inden 7. september.
8. AGG sektionens økonomi 2017
Ekstraordinært pkt. affødt af mail fra Lotte Kok. AGG sektionen har pt. et underskud ca. 32.000
mod et budgetteret overskud på omkring kr. 46.000. AGG sektionen er blevet bedt om at
komme med oplæg til, hvordan vi kan indhente manglende indtjening ved de afventede
arrangementer for 2017.

AGG Basis Camp
AGG sektionen vurderer, at det bliver svært at skabe overskud, da camp’en typisk har haft
relativt få tilmeldinger. AGG sektionen har udarbejdet budget. Derudover er der sat et
minimumsantal deltagere for at undgå, at camp’en giver underskud.
Udtagelsesstævne 2017
AGG sektionens mulighed for at reducere omkostningerne er primært ved at bruge færre
internationale dommere. Dog vil der maksimalt være 1-2 danske dommere, der kan dømme
alle rækker (grundet inhabilitet), så det vurderes at der vil være behov for minimum 4-5
udenlandske dommere. AGG sektionen anbefaler fortsat, at man prioritere at hente
udenlandske dommere.
AGG sektionens kommentarer til budget 2017
-

AGG sektionen har flere gange efterspurgt overordnet budget for 2017 for at opnå større
indblik

-

En del af AGG sektionens underskuddet skyldes manglende indtægter fra dommergebyr (kr.
9.000). URG valgte i løbet af sæsonen at ændre præmisserne for, hvilke klubber, der skulle
betale gebyret mod AGG sektionens anbefaling

-

Nordic Cup blev ikke afholdt i 2017, da IFAGG ikke godkendte konkurrencen. Dermed har
udgifterne til dommere til AGG DM været større end budgetteret (hvis man har budgetteret
med udenlandske deltagere, der selv har medbragt dommere)

-

Indtjening for AGG DM og Udtagelseskonkurrencen (kr. 49.000) virker urealistisk høje. AGG
sektionen opfordrer til, at indtjeningen for ovennævnte konkurrencer nedjusteres i
budgettet for 2018. Derudover ønsker AGG sektionen en præsentation af budgettet for
2018, når dette foreligger.

9. Udtagelsesstævne 2017
Hanne kontakter den arrangerende forening, Espergærde, vedr. arbejdsfordeling og
konkurrencestruktur for AGG Udtagelsesstævnet.
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10. Diverse
Referat fra kursus i ”Short Program” i Padova efterspørges hos Anna
11. Næste møde
Tirsdag d. 19/09/2017 kl. 18.00 i Odense

Bilag 1
Hej Louise
Da jeg kan se, at du ikke har modtaget svar fra de øvrige medlemmer af AGG
sektionen op til dd, tillader jeg mig at komme med et tilbagemelding.
Der er vist desværre ikke beskrevne regler i henhold til min viden, men at
konkurrencen skal være godkendt af URG for at den kan komme på kalenderen.
Måske der ligger noget i jeres dropboks - dens indhold har jeg ikke kendskab til.
Tidligere år har AGG sektionen indstillet konkurrencer til godkendelse til URG og
samtidig også kommet med forslag på hvilke præmiser der tænkes, hvorefter URG
godkender konkurrencen i forhold til afsendelse til IFAGG for godkendelse. Se evt.
referat fra URG møde i september 2016. Opsætning har været ændret grundet
krav fra IFAGG de forrige år jf. AGG sektionen. IFAGG krav omkring Bkonkurrencer (internationale konkurrencer) har været opgivet fra AGG sektionen,
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at disse skal afholdes via GymDanmark, men man har fra URG ikke har ønsket at
bære økonomien, hvorfor løsningen blev, at GymDanmark var med, og blot havde
ansvar for dommerpåsætning, men uden nogen ansvar herunder økonomisk
ansvar.
Mon det ville være muligt inden for en forholdsvis kort periode at komme med en
indstilling pba ansøgning eller er det på agendaen d. 15.8?
Jeg tænker, at det ville hensigtsmæssigt at ligestille promovering af GymDanmark
konkurrencer med Foreningskonkurrencer i forhold til planlægning af kommende
sæson for hold, der stiller til AGG konkurrencer.
Mange hilsner
Lotte
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Bilag 2

Hej Alle
Så er det ved at være tid til af aflevere indhold til årsberetning for 2016.
Jeg samler indhold, så skal have oplæg fra jer senest 7. september..
Jf forretningsorden er følgende ansvarlige for input:
Camilla: GPR uddannelse
Inger: GPR instruktørkurser
Fie: GPR dommergruppe
Hanne E: GPR reglement + GPR dommeruddannelse
Lotte: GPR konkurencer + Efterskole
Susanne/Beth/Helle: RSG reglement, landshold, dommer, konkurrencer
AGG: Vil I, grundet Annas barsel, fordele opgaven om at dække aktivieteter i
2016 og sende mig et navn på den, som sender indhold? I kan med fordel tage
udgangspunkt i jeres præsentation fra seminariet.
Link til inspiration - se i Espens mail nedenfor.
Mange hilsner
Lotte
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