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Mødedato: Lørdag den 28. oktober 2017  

Sted: GymDanmarks mødelokale  

 

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Erik Juhl Mogensen (EJM), Bent Busk 

(BBU), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Lotte Kok 

(LKO), Marianne Knudsgaard (MAK), Morten Rasmussen (MRA), Søren K. Nielsen (SON) & 

Ditte Okholm-Naut (DON) 

Referat: Anette Jentzsch (AJE) 

 

 

Velkommen til bestyrelsesåret 2018 

AJA: Stor tak til alle der har været en del af repræsentantskabsmødet, både før, under og efter. 

Administrationen og bestyrelsen. 

AJA bød velkommen til Trine Frederiksen som nyt medlem af bestyrelsen (formand UTT) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Intet at bemærke, godkendt 

 

2. Målsætninger for bestyrelsesåret 2018  

Bestyrelsen godkendte målsætninger 

 

3. Årshjul Bestyrelsesåret 2018  

Årshjul blev gennemgået og godkendt. Årshjulet medsendes referatet 

Temamøde i januar, med fokus på rekrutteringsproces til den nye bestyrelse 

 

4. Bestyrelsesmøde + On bording-seminar, udvalgsmøder 24.-26.november  

Der er tidligere udsendt forslag til program til On-boarding seminar.  

 

DON: Gennemgik formålet med mødet. Alle folkevalgte i (hoved)udvalg indbydes årligt On-

boarding seminar, hvor ansatte på forbundskontoret også deltager. 

 

FVJ: Uhensigtsmæssigt med On-boarding seminar under hensyntagen til frivilliges tid. I 

TeamGym har man eksempelvis et NM der ligger på den anden side af On-boarding.  

Det er vanskeligt at afse tiden hertil. Bekymret for langtidsvirkende effekt hvis folkevalgte skal 

deltage i for mange møder. Vil gerne skabe rammer for frivillige til at være langtidsholdbare. 

AJA: Vi betragter det næste års tid som et ’mellem-år’ som skal være overgangen til den nye 

bestyrelsesorganisering. Vi skal fremadrettet finde den form der virker for de fleste. 

MRA: Kan godt forstå FVJ bekymring, men synes tidspunktet er rigtig godt i forhold til starten på 

et nyt udvalgsår. 
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DON: Opfordrede alle bestyrelsesmedlemmer til at se på egen kalender således møderne 

placeres mest hensigtsmæssigt. 

 

5. Kort opsamling på rep. mødet og info om søndagens møder – ansatte inviteres ind 

AJA: Stor ros til forbundskontoret, ikke bare i dag, men også både før og under mødet. 

Oplevede at det fungerede godt med præsentationerne. Ønske til video af året der gik. 

LRA: Stemmeafgivelse lørdag i forbindelse med om man har været aktiv. Det ser vi nærmere på. 

 

6. LKO: Godt med temamødet som giver god plads til dialog 

LCH: Der har været god kommunikation om hvad der var på spil 

TFR: Vi skal sikre at der fortsat er værdi i at deltage på repræsentantskabsmødet. Der skal 

derfor fortsat være mulighed for at have debat på repræsentantskabsmødet. 

AJA: Ønske om elektronisk afstemning. Hvordan kan teknologien understøtte forbundet til at nå 

bredere ud, så endnu flere kan deltage, og stemme 

LCH: Tilbagemeldinger fra deltagerne på GfA er, at vi ikke er så gode til at kommunikere hvad 

der sker i GfA. Vi kommunikerer tingene, men målgrupperne ser/læser det ikke. 

Debat om forskellige forslag til hvordan det kan få flere folk til at deltage i GfA-mødet. 

 

7. Evt. 

Intet 

 


