
Referat af UTT-mødet 19. januar 2015, Skypemøde. 

Til stede: Maria, Trine, Sarah, Flemming, Erik, Bo og Marianne. 
Afbud: Rikke. 
Referat: Marianne 

1. Godkendelse af dagsorden
Nye punkter: Ingen

2. Godkendelse af sidste referat
Godkendt

3. Økonomi
Alle økonomirapporter skal sendes til alle i udvalget. Marianne aftaler med Hanne (skulle være
på plads).
Vi skal arbejde på flere og bedre aktiviteter, så vi kan få lov til at ”beholde” flere af de penge vi
tjener.

4. Tumbling
Ad hoc udvalgets kommissorium er rundsendt.

Der er lidt usikkerhed om hvad ad hoc udvalget egentlige laver, så det blev aftalt at Erik og
Marianne holder et møde med Søren og Oliver fra ad hoc udvalget.

Vi skal have styr på hvad ad hoc udvalget gerne vil og hvordan de har tænkt sig at organisere
sig. Vi skal arbejde på at bibeholde tumbling og trampolin som et udvalg.

Når vi har styr på hvilke aktiviteter ad hoc udvalget ønsker at lave og økonomien i dem, skal vi
have fundet ud af hvordan det kan lade sig gøre indenfor UTTs budget og den bevilling på 25-
50.000 kr. som er givet til ekstra mødeaktivitet.

5. Næste møder
Vi skal have styr på hvad vi selv gerne vil og derefter hvad vi gerne vil tale med ledelsen om.
Følgende emner var på tale:

 Tumbling

 Hvad vil UTT?

 Hvad sker der i forbundet?

 Fungerer kontoret?
Mødet planlægges til sidst på foråret (april). 

Fysisk møde 19. februar 2015 kl. 17.30 i DGFs mødelokale (lokalet er booket og Espen 
deltager fra starten). 

6. Kort nyt fra de enkelte udvalg
Forbundsbestyrelse:
Jubilæumsfonden er blevet nedlagt og pengene fordelt til en udlodning, tilskud til fælles DM,
tilskud til strategiudviklingsprojektet 2016-2020 og ekstra elitemidler.



Økonomi: Der forventes et overskud på 2014 på omkring kr. 75.000 mod et budget på 0. 

Vi har fået midler fra TeamDanmark til Benjamin og Martin. 

Orientering fra kontoret:  

 Brev fra Peter Marino om retten til at benytte klubbens dommere.

 Efterskolernes deltagelse i DM’er. Det er blevet besluttet at efterskolerne kun kan 
deltage i senior DM i TeamGym og Rytmisk gymnastik, mens de i Tumbling kan deltage 
både i junior og seniorrækken. Det er for en forsøgsperiode på to år, hvorefter det tages 
op igen. 

Udviklingsopgaver: Der er godt gang i udviklingsprojektet om fastholdelse af unge mellem 8 og 
12 år sammen med Svøm. 

De ”Fælles konkurrenceregler” er til revision. Der bliver skåret ned på de regler, der ikke 
vedkommer samtlige discipliner og der bliver fokuseret mere på det der er fælles. De er endnu 
ikke vedtaget, men forventes at blive det i løbet af foråret. Det giver de enkelt discipliner 
mulighed for at få revideret deres konkurrenceregler, med de bestemmelser, der ikke længere 
står i de fælles regler. Dette skal være klar til årsmøderne 2015 til vedtagelse.  

Orientering om de kommende events: Gymnastrada og VM i trampolin, tumbling og dobbelt 
mini. 

Der er nedsat et par arbejdsgrupper i bestyrelsen i forbindelse med planlægningen af 
strategien 2016-2020.  Der er nedsat en harmoniseringsgruppe, som bl.a. kigger på 
tilmeldingsgebyrer og dommerhåndtering. 

Breddeudvalg: 
Intet nyt. 

Elite: 
Der er kommet flere elitemidler til trampolin. 
Der savnes en redegørelse fra Henrik om brugen af omkring kr. 420.000,- 

Uddannelsesudvalg: 
Intet nyt. 

Teknisk udvalg: 
Det dommerkursus der ligger 31. januar i KTK har få tilmeldte og bliver muligvis aflyst. 
Der arbejdes på et nyt kursus på Fyn.  

Materialefonden: 
Hanne og Lene på kontoret er ved at have styr på hvor alle trampolinerne er. Marianne får en 
oversigt over hvor trampolinerne befinder sig og rundsender denne (er sket). 

Vi skal have kigget på vedtægter, da disse pt. er ikke eksisterende. Der findes ikke et sæt på 
kontoret. Marianne har fået noget gammelt materiale fra Inger Lind, som skal gennemarbejdes 
til et nyt sæt vedtægter. 



 
 
7. Eventuelt 

Marianne skal huske at rundsende mere information fra GymDanmark bestyrelsen. 
 
Alle referater burde ligge på hjemmesiden, så alle har mulighed for at følge med i 
forbundsbestyrelsens, aktivitetsudvalgenes og regionernes aktiviteter. 
 
 


