Referat URG Udvalgsmøde

Nr. 3 – 2017/2018

Mødedato:

15. januar 2018 kl. 20.00-22.00

Mødenavn: URG møde 3
Sted:

Skype

Deltagere:

Hanne Enevoldsen (hen), Helle Jensen (hje), Beth Thygensen (bth), Louise Jørgensen (loj),
Anna Hillestrøm (ahi), Inger Kluwer (ikl), Camilla Kruse (ckr), Fie Arndal (fan) og Lotte Kok
(lko)

Afbud:

N/A

Ordstyrer:

Inger Kluwer (ikl)

Referent:

Camilla Kruse (ckr)

1. Godkendelse af dagsorden

2. Orientering fra formand
1. Nyt fra bestyrelsen
Intet nyt at berette
2. Andet

3. Kort status Økonomi 2017 v/CKR
Utilfredshed med manglen på rapporter i 2017 sidste kvartal
Afventer stadig en rapport fra 2017 uden 2018 indtægter.
Camilla sender rapporter ud så snart de er modtaget.
Kender ikke 2017 resultatet på nuværende tidspunkt.
4. Budget 2018 v/CKR
Hvis der er posteringsændringer skal de være inde senest 1. februar 2018

Beslutningspunkter:
1. retningslinjer for dommere/uddannelser? jf. referat fra sidste møde)
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Indstilling: Ikke beslutning nu.
2. AGG sektionen udvides til 5 samt demokratisk valg på seminaret 2018.
Indstilling: at udvide udvalget fra 4 til 5 personer, og som pilotprojekt lave demokratisk valg
ved seminaret 2018. Elitesektionen skal bruge fra januar til juni til at få beskrevet konditionerne
omkring det demokratiske valg.
Beslutning er vedtaget ved flertal
Ikke til stede - Louise

Faste dagsordenspunkter:

3. Stævnekalender 2018 (indeværende sæson)
Kalender vedhæftet
Spørgsmål Helle Jensen: Er der en konsekvens ved ikke at have SM i Farum d. 5. marts 2018
LKO: hallen er afbooket, og der er ingen konsekvens
Efterskole DM er den 17. maj i Vejstrup. Lotte har forsøgt at flytte Efterskole DM i dans men det
lykkedes ikke.
4. Stævnekalender 2019/2020 (kommende sæson)
Kalender vedhæftet samt en oversigt over DM´er (LKO: får opdateret et nyt lay-out i kommende
weekend og udsender det)
LKO beder Espen sende ud til klubberme, omkring ansøgning til at afholde stævner i 2018/2019
5. Kurser
Inger samler en kursuskalender – alle skal sende kursusdatoer ind til Inger senest 1. februar

Debatpunkter:
Der tænkes en kort debat omkring følgende emner, samt (hvor det skønnes hensigtsmæssigt)
nedsættelse af arbejdsgrupper eller ansvarlige, der får til opgave at komme med et konkret
beslutningsoplæg til URG inden for en fastsat tidshorisont.
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Orienteringspunkter:
6. Nyt fra arbejdsgrupperne:
- Uddannelse/kurser
Pil har sendt spørgeskema ud omkring hvilke spotkurser, alle disciplinerne gerne vil have på et
spotkursus.
- GPR reglement/dommer
Arbejdes med at finde dem der har lyst til være med i udvalget:
CKR: Jessica fra Greve/finland vil meget gerne hjælpe dommer/reglementsgruppen med ideer til
hvordan reglementet kan forbedres. Især til bedømmelsesreglementet. Og hun har også en
masse ideer til når der dømmes, hvordan der kan gives feedback til holdene. De giver feedback
til de finske hold til nationale konkurrencer. Hvor dommerne udfylder et skema til
instruktøreren med hvad de har fået efter serien er udført. Som de får udleveret efter
konkurrencerne.
- RSG sektionen
- AGG sektionen
2 camps i januar, en elite og en udviklingscamp. Generel god feedback på elitecampen, gode
instruktører og dommermoduler.
Stor ros til Louise og Karoline, for at trække det store læs ved campen.
Der skal kigges på evalueringerne fra instruktørerne, for at finde ud af hvordan fremtidige
camps skal se ud.
7. Valg af referent og mødeleder
Referent: Inger K
Mødeleder:Anna
Næste møde: Lotte sender Doodle ud.
8.

Eventuelt
Der skal kigges på Mikroalder, skal der være en nedre aldersgrænse? Reglementsgruppen kigger
på det.
Fie går snart på barsel, der er ikke behov for afløser pt – Inger og Hanne som backup på
dommeropgaver
Inger tager DM 2. runde som ansvarlig i stedet for Fie.
31. januar møde i Gymdanmark – Hanne E og Camilla deltager
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Kontrakt til Easter Cup – Bemærk økonomien skal være anderledes – greve afholder alle udgifter
selv.
Info omkring 1. runde – al information omkring mødet skal ligge på Gymdanmarks hjemmeside Camilla tager kontakt til Emilie omkring af få informationerne til Espen.
Lotte og Camilla holder intro for Louise i forhold til Økonom
9.

Godkendelse af referat
Udsendes til godkendelse pr. mail 15.01.2018, frist for kommentering 22-01.2018

URG møder sæson 2018-2019:
Mødenr.

Dag

Tid

Sted

2

28.12.2017

16.00 – 20.00

Skype (fælles skype i Greve)

3

15.01.2018

20.00 – 22.00

Skype

4

15.04.2018

10.00 – 16.00

Ny mødedato

5

26.05.2018

10.00 – 16.00

Odense

6

11.06.2018

20.00 – 22.00

Skype

7

15.08.2018

20.00 – 22.00

Skype

8

16.09.2018

10.00 – 16.00

Tåstrup

9

22.10.2018

20.00 – 22.00

Skype
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