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Mødedato: 27. oktober 2018 

Mødenavn: Årsmøde TeamGym 

Sted: Idrættens Hus, Brøndby 

Referat: Anne Wium 

 

Næstformanden for udvalget, Kim Lassen bød velkommen til årsmødet. 

 

1. Valg af dirigent 

Udvalget forslår Betina J.  Nielsen 

Forsamlingen vedtog forslaget. 

Præsentation af udvalget 

 

2. Beretning 

 

I Formandens fravær henvises der til den skriftlige beretning. 

 

Elite v/Frank Veje 

Henvises til beretningen 

 

 

Stævnesektionen v/Kim Lassen 

Der har i år været en nedgang på 1333 deltagere ifht. sidste år. Forklaringen ligger i den nye struktur, 

hvor begynderrækken blev afskaffet. Denne række vil blive genindført i 2019 under navnet 

Aspirantrækken. 

Der er afsat et beløb til aflønning af det store arbejde det er at lave puljeinddelinger mv. 

 

 

Dommer og reglementssektion v/Kenneth Pingel 

 

Kenneth Pingel fremlagde DoRs beretning og takkede alle dommere for den tid de bruger på 

dommergerningen. 

Overdommere har i år fungeret som stævneledere. 

Der er uddannet 7 nye internationale dommere.  

Implementering af nyt reglement, som skal understøtte talentrækken, og fordre den ”gode” gymnastik 

og teknik har klart været en succes. 

 

 

Uddannelse v/Anders Thorup Prendergast 

Henvises til beretningen. 
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3. Regnskab 2017 

 Jeanette Jensen fremlagde udvalgets økonomi, som følgende: 

 

    

  Realiseret    Budget   Realiseret   Budget   Budget 

  2017   2017   

1/1-31/8 

2018   2018   2019 

Udvalget for TeamGym                       

Startgebyrer     958.975   785.750   0   0   0 

Arrangementsindtægter     0   0   736.960   782.250   783.125 

Kursusindtægter     42.720   110.000   0   27.500   75.000 

Sponsorindtægter     22.500   0   315.000   0   0 

Stævneindtægter     1.901.457   1.573.750   1.549.544   1.850.525   1.353.260 

Lejeindtægt Redskabscontainer     204.000   165.000   194.000   297.500   297.500 

                        

Indtægter i alt     3.129.652   2.634.500   2.795.504   2.957.775   2.508.885 

                        

Mesterskaber og konkurrencer i DK   -1.373.664   -920.000   -887.550   -1.597.000   -1.090.000 

NM/EM/VM     0   -30.000   -39.300   -50.000   -50.000 

Egne kurser     -22.751   -227.000   -9.562   -107.729   -144.969 

Breddearbejde     -4.028   -5.000   0   -5.000   0 

Dommerudvalg     -15.463   -4.000   0   -5.000   0 

Møder og administration     -182.830   -133.000   -129.433   -197.000   -330.000 

PR & markedsføring     0   -30.000   -94.194   -35.000   -248.000 

Redskabstrailere     0   -250.000   -197.437   -323.046   -323.046 

Overført til Elitesektionen     -191.000   -257.079   -736.797   -388.000   -142.870 

International dommer     -24.832   0   0   0   0 

Øvrige udgifter     -29.084   -26.000   0   0   0 

                        

Udgifter i alt     -1.843.652   -1.882.079   -2.094.273   -2.707.775   -2.328.885 

                        

Resultat, TeamGym     1.286.000   752.421   701.231   250.000   180.000 

 

Jeanette forklarede GymDanmarks nye regnskabsprincipper herunder resultatdisponering.  

 

 

4. Strategi  

 

Strategien blev gennemgået med forslag om indførelse af Internationalt Code af Points og Ny 

konkurrencestruktur version 2.  med en ny international række, hvor  der konkurreres efter 

internationalt reglement. Denne række vil bestå af ca. 20 procent, Talent/mesterrækken ca. 70 procent 

og Aspirantrække ca. 10 procent.  

Salen var enige om at navnene på rækkerne skal overvejes og være attraktive. 

Der var dialog om hvorvidt man kan gøre noget for at fastholde drengene, f.eks. lave særregler for 

drenge i reglementet (rytme), ændre på holdstørrelserne eller kun vise momenter. 

Udvalget byder op til dans og indbyder i kommende sæson foreningerne til dialogmøder om 

problematikkerne. 
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5. Budget 

 Jeanette Jensen fremlagde budget 2019 (se under punkt 3). 

 Budgettet udviser et overskud på 180.000 kr. som afleveres til GymDanmark. 

  

 Budgettet blev taget til efterretning. 

 

6. Indkomne forslag   

 Ingen indkomne forslag 

 

7. Eventuelt 

 

Spørgsmål og debat 

 

Lars (Køge Bugt) spurgte til landsholdenes fremtid, hvad sker der med de landsholdsgymnaster der lige 

har været til EM?  

Tanja Venø Andersen svarede, at det var planen at holde liv i landsholdene og prøve at fastholde 

gymnasterne. 

 

Michael Bjørn (Vejstrup) Der er et ønske om at de midler der indbetales går til TeamGym. 

Kim Lassen (næstformand) Der mangler incitament til at lave nye aktiviteter og udvikle, når vi ikke ved 

om vi må beholde pengene. 

 

Der var bred enighed om at foreningerne vil støtte udvalget i deres udvikling og forstår at 

medlemmerne er overbebyrdede. Hvordan kan foreningerne hjælpe og støtte, hvad er de optimale 

rammer og betingelser og hvilke opgaver vil der kunne hjælpes med ude fra gymnastik danmark.  

 

Kim Lassen (næstformand)  Der er mange gode tanker og vi skal videre med både dialog med 

foreningerne og GymDanmarks bestyrelse. 

 

Anders Jacobsen (Formand GymDanmark) Vi skal have afstemt forventninger og se fremad, økonomien 

skal være mere åben og definere hvad udvalget og klubberne gerne vil se.  

 

Tak til Lene Sørensen og Jette Filholm for lang tro tjeneste i udvalget. Velkommen til Tanja Venø 

Andersen der på repræsentantskabsmødet blev valgt som nyt medlem af UTG.  

 

 


