
 
 
 
Referat af UTT-mødet 13. oktober 2014, Skypemøde. 
 
 
Til stede: Maria, Trine, Sarah, Flemming og Marianne. 
Afbud: Bo og Rikke. 
Fraværende: Jette. 
Referat: Marianne 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Nye punkter: Ingen 
 

2. Godkendelse af sidste referat 
Referatet endnu ikke skrevet/udsendt. 
 

3. Økonomi 
Intet da Rikke ikke deltog. 
 

4. Tumbling 
Der har været afholdt et møde med ledere, trænere og andre interessenter til tumbling. Mødet 
var for at få involveret flere i udvalgsarbejdet i UTT, men endte ud i et ønske om at få nedsat et 
ad hoc-udvalg, som kan arbejde på at få tumbling i eget udvalg – altså ud at UTT. Marianne 
(og Flemming) deltog på dette møde. 
 
Da dette er sket meget hurtigt og delvist uden om udvalget, vil vi meget gerne tale med 
Flemming Knudsen/Ulrik Blinkenberg omkring deres forestillinger om hvordan dette skal foregå 
og hvad deres mening er omkring nedsættelse af ad hoc udvalget. 
 

5. Rep.møde/årsmøde 
Ikke mange deltager på rep.mødet, men de fleste kommer om søndagen til årsmødet. Maria 
kommer ikke, så Line afholder beretning fra breddeudvalget. Rikke synes ikke hun vil komme 
hjem fra London, så Marianne fortæller om regnskab/budget. 
 
Vi skal forsøge at holdet mødet så formelt som muligt. Vi skal mindske det indforståede, da 
dette er et møde, hvor alle klubber – også dem vi ikke ser jævnligt – skal have mulighed for at 
følge med i snakken. Vi skal ikke ind i enkeltsager mellem udvalg og klubber.  
 
ATK delen som Pil skal sige noget om, skal være på det overordnede – altså ikke kun om 
trampolin, men hvad der sker generelt på ATK. 
 
Dirigent: Trine spørger Poul Erik (har sagt ja) 
Referent: Marianne spørger Joan (har ikke fået svar) 
 

6. Næste møder  
Fysisk møde 27. november 2014 kl. 18.30 i DGFs mødelokale hvis vi kan få møde med 
ledelsen (Flemming/Ulrik) ellers bliver det et Skypemøde kl. 20.30 
Skypemøde i januar 2015 kl. 20:30 – Marianne laver Doodle med datoforslag. 
 

7. Kort nyt fra de enkelte udvalg 
Forbundsbestyrelse:  
I DIF arbejdes der stadig med projektet/visionen 25-50-75. 



Kontoret vil få en større rolle i forbindelse med at få dragter m.m. fra DSC til at fungere. Der 
arbejdes også på udvikling af aftalekonceptet. 

På nuværende tidspunkt ser det ud til at vi får et regnskab 2014, der går i nul. 

Der kommer et underskud på Gymnastrada i 2015 på grund af større udgifter til halleje til 
fællestræningerne og et begrænset salg af merchandise.  
Takster og gebyrer på konkurrencer m.m. vil ikke blive hævet i 2015. 

Der er igen i denne sæson dispensation for licens til klubtræf og tumbling niveau 1+2. 
Der blev diskuteret lidt om en begynderlicens, men der skal mere analyse til. 

Ekstra bevillingen på kr. 250.000,- til eliten, er øremærket til VM 2015 (trampolin/tumbing) og 
OL 2016. Bevillingen gælder for tumbling, mandlig og kvindelig idrætsgymnastik.  
Trampolin har også ønsket del i pengene, men fordelingen ændres ikke. Der arbejdes på en 
eventuel større tildeling fra TeamDanmark til trampolin. 

Der er lavet nyt design, så vi nu præsenterer os som GymDanmark. Layout blev godkendt af 
bestyrelsen og kan allerede nu ses på hjemmesiden. 

Der blev orienteret om de igangværende projekter: VM2015, Gymnastrada og EM2017. 

Der arbejdes i øjeblikket på strategi 2016-2020. Der er nedsat 4 fokusgrupper, der arbejder 
med nogle af de punkter, der skal i strategien. 

Breddeudvalg: 
Der arbejdes på at ændre lidt på konceptet på sommercamps for at få flere deltagere. På den 
”store” lejr vil der muligvis være nogle workshops. 

Vi har forespurgt på deltagelse på DGFs GymCamp, men har fået nej – hvorfor? 

Der er ændret på hvor mange dommere der skal stilles med til klubtræf. 

Elite: 
Der diskuteres meget omkring levering af dragter m.m. til landshold fra DSC. 

Fordelingsnøglen på elitebudgettet er ændret lidt, så man hele tiden kigger 4 år tilbage og 
budgetfordelingen ændres hvert år (hvis jeg ellers har forstået det korrekt).  

Henrik Bertelsen var på besøg på sidste tumblingsamling. 

Uddannelsesudvalg: 
KTK er vendt tilbage med forespørgsel på, hvad man gør med de instruktører, der ikke 
bestod prøven sidste år. Vi mener at de skal deltage på 1. weekend igen og så tage prøven 
igen. 

Sindal har haft to nye på kursus i år (to forældre), som skal drive klubben videre, da Svitlana 
ikke længere er der. Da de er/har været på startpakke, har de troet at de kom gratis på 
kurset, 



 
 

men der har være nogle på kursus og det er for længe siden at de har fået startpakken til at 
kunne få nogle gratis på kursus. 
Vi vendte så startpakkekonceptet, da der også står i startpakkeaftalen, at de vil få tilknyttet en 
erfaren træner, til sparring. Breddeudvalget tager kontakt til klubben. 
 
Teknisk udvalg: 
Intet. 
 
Materialefonden: 
Joan har været i gang med at kigge på kontrakterne, så vi er ved at få dem tilrettet med 
korrekte beløb og en bedre tekst. 
 

8. Eventuelt 
VM: 
Det er fint at der bliver afsat penge til deltagelse i VM til tumbling og forhåbentlig også til 
trampolin, men der er også en hel del 100% frivillige, som der skal tænkes på. 
 

 


