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DANMARKS GYMNASTIK FORBUND 

Ordinært repræsentantskabsmøde, Lørdag den 27. oktober 2018, Idrættens Hus, 2605 Brøndby 

 

Velkommen v/forbundsformand Anders Jacobsen, herunder æresmedlemmer 

 

Tekniske detaljer omkring stemmeafgivelse v/direktør Ditte Okholm-Naut 

Overgang fra manuel til digital afstemning blev gennemgået, herunder forklaring af den elektroniske 

stemme-device som blev testet. 

Orientering om stemmeproceduren, herunder at dirigenten lukker afstemningen endeligt. 

 

 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen indstiller Willy Rasmussen 

Stemmer for: 177 

Stemmer blanke: 6 

Willy Rasmussen (WR) blev valgt 

WR konkluderede at mødet afholdes rettidigt, er rettidigt indkaldt, og at kandidater mm er 

oplyst korrekt. Al materiale er også udsendt rettidigt.  

 

Dagsorden er også i orden, og fire forslag er indsendt fra bestyrelsen rettidigt.  

Dirigenten gjorde opmærksom på, at forlader man lokalet uden at komme retur, skal 

elektronisk stemme-device og stemmesedler afleveres.  

 

 

2. Valg af stemmetællere  

Antal stemmer i salen: 183  

Ordensudvalget og de ansatte: 182 

Imod: 0 

Blank:1 

 

Senere blev der registreret 185 stemmer i salen, grundet senere tilkomne.  

 

3. Formandens beretning  

Forbundsformand Anders Jacobsen fremlagde den mundtlige beretning, som her gengives i 

kursiv:  

 

Indledning 

1899 - Hold lige fast i det årstal et øjeblik 

I dag er på mange måder en historisk dag i Danmarks Gymnastik Forbund. For et år siden 

vedtog I, forbundets medlemmer, at I ønsker en bestyrelse hvor fokus er på den politiske og 

strategiske ledelse af forbundet, en disciplinuafhængig bestyrelse der kan varetage den 

øverste ledelse af forbundet, en adskillelse af arbejdet i udvalg og bestyrelse og derved 

styrke begge. 

 

I år står vi nu for at omsætte denne ændring fra papir til praksis. 

 

1899 – Det var det år forbundet blev dannet. Danske Gymnastik foreninger valgte at 

organisere sig, forene deres kræfter og dermed danne et vedtaget Vi. Det skete fordi, at den 

gang som nu, er vi stærkere sammen, fordi at der med udgangspunkt i et organiseret Vi er 

mulighed for skabe bedre udvikling på tværs af aktiviteter og geografi, fordi mangfoldighed 

og fællesskab er en styrke. 
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I dag har vi et forbund der er mere komplekst end nogen sinde før, samtidig med at 

forventninger fra os selv, fra jer vores medlemmer og fra omverdenen stiger.  

Hvis vi som organisation skal leve op til de forventninger – og det skal vi, og samtidig blive 

endnu bedre og endnu stærkere, så sker det kun med udgangspunkt i et skabt fællesskab. 

Kun når vi fortsat prioriterer dialog som helt grundlæggende arbejdsform, når vi ser 

mangfoldighed og diversitet som en styrke og når vi sætter gymnastikken i centrum, kun der, 

gør vi hinanden stærkere. 

 

Foreningerne i centrum 

Et stærkt GymDanmark og stærke gymnastikforeninger hænger uløseligt sammen. Ikke det 

ene uden det andet. For to år siden lagde vi, med vedtagelse af vores nuværende strategi, 

kursen om. Tidligere havde der været et udpræget fokus på at skulle vokse i antal og 

størrelse, men vi så en nødvendighed for et meget større fokus på jer som allerede er 

medlemmer.  

 

Derfor sadlede vi i fællesskab om og skiftede over til et primært fokus for alle vores 

indsatser, om hvordan vi bedst muligt, direkte som indirekte, støtter jer i jeres arbejde i 

foreningerne. Der er stadig en lang vej at gå, der er meget vi skal gøre bedre. Specielt 

mangler vi at få ændret den generelle opfattelse af GymDanmark. Vi skal blive bedre til at 

fortælle den gode historie og skabe en forståelse af, at vi netop er en organisation hvis tilbud 

og indsatser er med medlemmerne i fokus. 

 

Det er en langsommelig proces, det er ikke noget der sker fra den ene dag til den anden, og 

der er stadig meget arbejde der skal gøres. Jeg mener dog at vi er kommet godt fra start. 

F.eks. har vi i år haft en deltagelse på vores uddannelser som vi ikke har set i mange år. 

Bevæg Dig For Livet – fitness og springsikker som er to af vores samarbejdsområder med 

DGI, og ikke mindst vores egen gymnastikuddannelse, er nogle af de områder vi ser en 

væsentlig øget deltagelse på, og de får samtidig en rigtig positiv feedback. Vores fortsat 

prioritering af uddannelse gør, at vi kan blive ved med at understøtte jer med kvaliteten i 

jeres daglige træning, uagtet af om I dyrker trænings-, opvisnings- eller 

konkurrencegymnastik. 

 

Andre eksempler på hvor vi som forbund støtter gymnastikken lokalt er, at som et led i at I 

kan skabe en større rekruttering samarbejder vi med VGF89 i Holstebro om at afholde 

hjælpetræneruddannelse for 6.-7. klasses skoleelever. Vi har dialog med landets efterskoler 

omkring hvordan de kan bruge vores træneruddannelse, og vi afprøver vores E-

læringsmodul fra GymTræner 1 – Basis, til brug i idrætsundervisningen på en 9. årgang i 

Jelling,  

 

Et andet sted hvor vi ønsker at komme helt ud hos jer lokalt og bidrage til jeres arbejde med 

gymnastikken, er gennem vores netop lanceret samarbejdsmodel. I første omgang bliver 

den rullet ud omkring talentudvikling, men det er planen, at den over tid også skal bruges 

som en generel samarbejdsmodel for lige netop det I lokalt har brug for forbundets støtte til.  

For at skabe de bedst mulige talenter og på sigt verdensklasse gymnaster, så starter det alt 

sammen hos jer i foreningerne. Der er ingen resultater som f.eks. vores verdensmester i 

Rope Skipping Mathilde Helbo Larsen, EM-sølv og bronze i Tumbling, EM-medaljer i 

TeamGym, eller medaljer ved worldcups i synkron Trampolin der bliver til virkelighed uden 

lige netop den forskel I gør. Og i denne forbindelse skal der lyde et stort tillykke til dem alle 

og til alle de andre flotte præstationer vi ser. 
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Good Governance 

De sidste to år har vi arbejdet meget med organisationen ud fra begrebet Good Governance 

– Good Governance har ikke nogen direkte dansk oversættelse, men Jens Sejer fra 

organisationen Play the Game oversætter det til: ”Kunsten at lede”. 

 

Vi arbejder ikke med Good Governance fordi det er på mode, men fordi det fortsat er 

nødvendigt at dreje GymDanmark endnu mere i retning af at være en organisation med 

medlemmerne i fokus. Det gør vi på mange forskellige områder, men helt centrale punkter 

for dette arbejde er dialog og åbenhed.  

 

Vi har det forgangne år fortsat de tiltag der allerede var sat i gang med tværgående 

arbejdsgrupper for folkevalgte, en arbejdsgruppe bestående af foreningsrepræsentanter til 

at arbejde med bestyrelseskompetencer, og vi har inviteret jer i foreningerne til at dele jeres 

viden på forskellige lejligheder, som f.eks. temaaften om kompetencer for fremtidens 

bestyrelse. 

Et af de næste skridt der skal tages, er at få kigget på vores øvrige politiske struktur og 

hvordan samspillet mellem vores politiske niveauer kan fungere bedst muligt. I den 

forbindelse skal vi også have set på hvordan kan sikre en fleksibel administrativ 

understøttelse og support af både vores egne udvalg, og jer i medlemsforeningerne. 

 

Ud fra hvordan vi bedst muligt understøtter gymnastikkens udvikling og jeres arbejde i 

foreningerne skal vi igen turde kigge på GymDanmark og foretage de forandringer der evt. 

må være nødvendige. 

Dialog og åbenhed vil altid være centrale arbejdsformer i GymDanmark, men nogle gange 

kan vi alle nok godt tænke - går det hurtigt nok? eller hvorfor bliver der ikke taget fat om lige 

præcis det som jeg syntes er vigtigt. Det er en stor proces vi har sat i gang. Det er emner 

hvor grundige overvejelser og diskussioner går forud for beslutninger, og hvor vi til tider 

bliver nødt til at tage 1 skridt, stort som småt, før end vi kan se hvad det næste skridt skal 

være.  

På trods af vores utålmodighed skal vi dog have stor respekt for processen, det er vigtigt at 

vores arbejde bliver gjort så ordentligt som muligt og vi bruger den tid, der skal til for at 

flytte forbundet og samtidig holde det stabile fundament.  

 

Fremtiden 

Med udgangspunkt i vores strategi er retningen sat de kommende år og 

organisationsudvikling, uddannelse og talentudvikling vil fortsat være prioriterede områder. 

Et af vores andre spor i strategien har overskriften samarbejde, og på denne front er der 

mange spændende ting der rører på sig. 

 

Netop fordi vi i gymnastik gør det godt, ser vi nu en større anerkendelse og åbenhed for 

dialog hos vores politiske relationer og samarbejdspartnere. Det kommer bl.a. til udtryk når 

Danmarks Idræts Forbunds formand og næstformand, hjælper os med vores internationale 

arbejdet i FIG, både med fortsat at have en siddende i Gymnastik for alle komiteen, og med 

at TeamGym kan blive en anerkendt disciplin på verdensplan. Ligeledes viser det sig når jeg 

får en hilsen fra DGI’s hovedbestyrelse med et tillykke med de flotte resultater til EM i 

TeamGym, og de meget gerne vil tage en dialog med os omkring et samarbejde om vores to 

kommende events i København, netop EM i TeamGym der holdes i 2020, og VM i 

idrætsgymnastik der afholdes i 2021. 
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Selvom det politiske arbejde, kan virke langt fra jeres lokale praksis, så breder 

gymnastikkens stemme sig stille og rolig, også ud til jeres lokale politikere, og det vil give jer 

større lokale muligheder for lige netop det i brænder for. 

 

Med DGI har vi et godt og tæt samarbejde, men det skal udforskes endnu mere. Vi skal kigge 

hinanden dybt i øjnene og turde tage, hvad jeg forventer bliver nogle svære snakke, omring 

hvordan vi fremadrettet bedst muligt sikre gymnastikken. Hvad fremtiden vil vise omkring 

hvordan gymnastikken bedst muligt bliver organiseret vil jeg ikke her stå og spå om, det må 

den fremtidige proces vise, men det er vigtigt at vi går åbent ind i dialogen. 

 

En ny aktivitet vi skal have kigget mere ind til, er Parkour. Vi har allerede her i efteråret haft 

møde med flere af de private og selvorganiserede interessenter, for at høre hvordan vi vil 

kunne samarbejde omkring at udvikling af parkour som aktivitet i GymDanmark. Vi tager fat 

på parkour fordi der er mange af jer, vores medlemsklubber som udbyder det som aktivitet. 

Vores indgangsvinkel til samarbejdet er ikke at vi skal tage patent på hvordan al Parkour skal 

udøves, men at vi I stedet har brug for hjælp til at udvikle en form for Parkour der passer til 

foreningslivet. Vi havde en god dialog og det bliver spændende et komme videre i processen. 

Vi håber på at mange af jer der allerede har parkour i foreningen vil bidrage til arbejdet og til 

udviklingen. 

 

Tak 

En stor tak skal lyde til bestyrelsen, øvrige folkevalgte og frivillige for et godt samarbejde 

med mange gode dialoger og meget vigtige diskussioner. Jeg værdsætter dem alle og nyder 

når vi I fællesskab gør hinanden bedre.  

 

En stor tak skal også lyde til vores ansatte. Forbundskontoret består af dygtige ansatte der, 

med udgangspunkt i de strategiske indsatser, dagligt arbejder ihærdigt for at yde support til 

vores egne udvalg og til jeres arbejde i foreningerne, i jeres vigtige arbejde med at udvikle 

gymnastikken. 

Naturligvis skal der også lyde en stor tak til Danmarks Idræts Forbund, DGI, Sports Event 

Denmark, Wonderful Copenhagen, Eurogym Equipment, CHOPAR og vores øvrige 

samarbejdspartnere. 

 

I er alle vigtige og I bidrager på hver jeres måde til udviklingen af gymnastikken og til at 

forbedre betingelserne for vores medlemsforeninger. 

Ikke mindst en stor tak til alle jer i foreningerne, jeg ser altid frem til når vi mødes, formelt 

som uformelt, og jeg har den største respekt for det store stykke arbejde I udfører hver 

eneste dag. 

 

Jeg ønsker jer alle et godt repræsentantskabsmøde 

Tak. 

 

Ingen spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens beretning.  
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4. Ordensudvalget aflægger beretning  

V/ Formand Jens Steensgaard.  

Ordensudvalget har haft fire opgaver siden sidste repræsentantskabsmøde.  

• To sager fra bestyrelsen om vedtægtsændringer. Sidste års vedtægtsændringer og 

dette års forslag til vedtægtsændringer. Det har udelukkende været 

juridisk/kosmetiske kommentarer. 

• Sag omhandlende forståelse af fælles konkurrencereglementet i forbindelse med 

klubskifte. Kunne ikke behandles, da det er forbundsledelsen der er første instans. 

• Klage over at man ikke længere kan være både foreningsrepræsentant og folkevalgt 

ved repræsentantskabsmøderne. Ordensudvalget har besluttet at man kan begge 

dele. 

 

5. Forbundsbestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse 

Fremlæggelse v/direktør Ditte Okholm-Naut 

 

Årsregnskab viser et overskud på 5,5 millioner. 

Flere indtægter end forventet, der har været lidt besparelser – herunder udvikling, der ikke 

er sat i gang.  

 

Der benyttes nu et nyt regnskabsprincip, der handler om, at resultatet opstilles anderledes.  

Tidligere blev der arbejdet ud fra periodiseringer, og der var en budgetteret bundlinje der 

skulle rammes. Overskuddet har dermed tidligere kunne videreføres til næste budgetår. 

Måden har gjort at årsregnskabet blev ugennemsigtigt. 

 

Derfor arbejdes der fremover med resultatdisponering – Alt overskud bliver samlet sammen 

i egenkapitalen, og der bliver sat ”label” på definerede beløb, som øremærkes til forskellige 

aktiviteter og områder. Dette gør det tydeligere hvor overskuddet forventes at skulle bruges.  

 

Samlet er der en positiv afvigelse på 4,4 millioner. Aktivitetsudvalgene står for ca. 2. millioner 

i budgetafvigelser. Man har tidligere kunne skubbe både overskud og underskud videre til 

næste år, ude i aktivitetsudvalgene, efter godkendelse i bestyrelsen. Nu sker det via 

resultatdisponeringen. 

 

Oversigt over resultatdisponering for 2018 blev præsenteret. Her er der overført 573.887 kr. 

til fri egenkapital.  

 

Pengene der er resultatdisponeret er ikke nødvendigvis nogen, der skal bruges i næste 

budgetår, men er afsat til enkelte aktiviteter og opgaver.  

 

Der var spørgsmål fra Lisbeth Blom fra Farum GF – der gerne ville høre om de penge der er 

disponeret til aktivitetsudvalgene er øremærket de enkelte aktiviteter, eller om de ligger i en 

fælles pulje.  

 

Svar fra Ditte: Tidligere kunne udvalgene melde ønsker ind til bestyrelsen i forhold til, hvad 

de ønskede at bruge overskuddet til, hvis bestyrelsen godkendte dette, blev det overført til 

næste år. Det samme sker nu – nu ligger de ønsker der er indgivet i resultatdisponeringen, 

og vi kalder det, at de er øremærket i egenkapitalen. Men det er stadig tydeligt, hvilke 

aktiviteter de er øremærket til. 

 

Afstemning om godkendelse af regnskab. 
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Godkendte: 176 

Ikke godkendte: 0 

Blanke: 5  

 

6. Forbundsbestyrelsen fremlægger langsigtet målsætning samt budgetforslag for det 

kommende år til godkendelse, herunder: 

Anders Jacobsen informerede om de langsigtede målsætninger og fremhævede Uddannelse, 

Gymnastik på alle niveauer, Organisationsudvikling, IT-investering, Samarbejde og Ansvarlig 

økonomi som særlige fokusområder i 2019. 

 

Ditte Okholm-Naut fremlagde budgetforslag for 2019 

Fastsættelse af medlemskontingent 

Oversigt med medlemskontingenter blev fremlagt 

  

 
 

Der var ingen spørgsmål fra salen, forslaget blev godkendt. 169 stemte for og 3 stemte imod 

(184 ud af 185 afgav elektronisk stemme) 

 

a. Fastsættelse af aktivitetskontingent 

 

 
 

Der var ingen spørgsmål fra salen 

Forslaget blev godkendt. 172 stemte for og 6 stemte imod (182 ud af 185 afgav 

elektronisk stemme). 

 

Efterfølgende spørgsmål fra salen: hvorfor er aktivitetskontingent opdelt på mandlig 

og kvindelig idrætsgymnastik? 

Formanden svarede, at der var et ønske fra udvalget. 

 

b. Fastsættelse af satser for personlig national konkurrencelicens 

 

 
 

Ingen spørgsmål fra salen 

Forslaget blev godkendt. 154 stemte for og 22 stemte imod. (184 ud af 185 afgav 

elektronisk stemme). 

 

c. Fastsættelse af sats for personlig national Begynderkonkurrencelicens 
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Ingen spørgsmål fra salen 

Forslaget blev godkendt. 143 stemte for og 18 stemte imod (184 ud af 185 afgav 

elektronisk stemme). 

 

 

d. Kontingentsatser for øvrige typer af medlemskab, nævnt i § 5, stk. 2-3. 

 

Ingen spørgsmål fra salen 

Forslaget blev godkendt. 159 stemte for og 3 stemte imod (182 ud af 185 afgav elektronisk 

stemme) 

 

Budgetforslag 2019 

Ditte Okholm-Naut gennemgik budget 2019, der udviser et overskud på kr. 100.560, stort 

set det samme som budgetteret overskud i 2018 kr. 117.940. 

 

Erik Juhl Mogensen, OGF: Hvor fremgår Gymnaestrada 2019 af regnskabet? Og hvordan har 

vi sikret os at det ikke går galt som sidst? 

 

Anders Jacobsen, formand: Der er resultatdisponeret, så pengene er afsat. 

Michael Bjørn, Vejstrup Efterskole: Vi vil gerne kunne se vores sponsorat af budgettet, så vi 

kan se, hvad pengene bliver brugt til, og opfordrer til at det kommer til at fremgå af 

regnskabet. 

 

Anders Jacobsen, formand: Sponsoraterne ligger i aktivitetsudvalgsbudgetterne. Vi skal 

blive bedre til at vise sponsorater i regnskabet, så I også kan stå frem og bruge det til 

noget. Opfordringen tages til efterretning. 

 

Frank Veje Jakobsen, formand TeamGym: Sponsorat mellem TeamGym og 8 efterskoler og 

1 forening, undrer sig over at sponsoratet benævnes som mindre, da der er tale om 

315.000 kr. – TeamGym er meget glade for sponsoratet. 

 

Anders Jakobsen, formand: Der er selvfølgelig ikke tale om et mindre sponsorat, og 

medgiver at det er uvurderligt, og vi skal blive bedre til at vise det, og beklager at det blev 

kaldt lille. Vi skal finde en god måde at fremhæve vores samarbejdspartnere bl.a. Chopar. 

 

Torben Kjeldsen, Randers gymnastiske Forening: Foreningerne lægger flere millioner og 

undrer sig derfor over, at det kun er DIF der fremhæves som bidragsyder. 

 

Budget 2019 blev godkendt. 157 stemte for og 21 stemte imod. (184 ud af 185 afgav 

elektronisk stemme) 

 

Behandling af indkomne forslag. 

• Bilag 7.A - Datoændring for indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslår at frist for indsendelse af indkomne forslag, ændres fra 1. 

september til 15. september 

 

Forslaget blev godkendt.182 stemte for og 0 stemte imod (183 ud af 185 afgav 

elektronisk stemme) 
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• Bilag 7.B - Tumbling som selvstændigt udvalg 

Bestyrelsen foreslår at Udvalget for Tumbling bliver et selvstændigt aktivitetsudvalg 

 

Søren Juul Sømod, formand for Ad hoc udvalg, motiverede på vegne af Ad Hoc 

udvalget (Tumbling), som nu er klar til at tage ansvar og blive et selvstændigt udvalg 

efter tre år som projektgruppe 

 

Forslaget blev godkendt. 180 stemte for og 3 stemte imod (185 ud af 185 afgav 

elektronisk stemme) 

 

Næstformanden lykønsker Tumbling med det nye udvalg 

 

• Bilag 7.C - Foreningsfitness benævnelse i vedtægterne 

Bestyrelsen foreslår at benævnelsen ”ForeningsFitness” fjernes fra 

GymDanmarks vedtægter 

Forslaget blev godkendt. 177 stemte for og 1 stemte imod (184 ud af 185 afgav 

elektronisk stemme) 

 

• Bilag 7.D - Folkevalgte og bestyrelsesmedlemmers stemmeret 

Bestyrelsen foreslår nedenstående vedtægtsændringer: 

 

§14 stk. 2  

Fra: Alle GymDanmarks bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter har en stemme 

hver 

Til: Det er alene repræsentanter (medlemsforeningerne) der har en stemme hver. 

 

§14 stk. 5  

Fra: Direktøren og Ordensudvalget deltager i repræsentantskabsmøderne, dog uden 

stemmeret.  

Til: Direktøren og folkevalgte deltager i repræsentantskabsmøderne, dog uden 

stemmeret. 

 

§14 (nyt) stk. 6 

Stk. 6 Folkevalgte i GymDanmark deltager alene for den enhed de er valgt til, og kan 

ikke deltage som repræsentant for en medlemsforening. 

 

Kommentarer: 

Jan Ferré, Farum Trampolin Forening: Man skal kunne repræsentere den forening 

man er valgt ind til, da det ellers er et problem specielt for små foreninger, hvor der 

ofte kun kommer én repræsentant til årsmødet. 

Inger Klüwer, Silkeborg Gymnastik Forening og medlem af URG: Sidder som formand 

i en forening og vil beholde sin stemmeret for denne, hvilket vil betyde at hun træder 

ud hvis forslaget vedtages. Glæder sig i øvrigt til, at årsmødet kommer til Jylland 

næste år. (Årsmødet 2019 afholdes i Brøndby, red.) 

Opfordrer til, at der stemmes nej, da foreningen selv skal betale for deltagelse. 

 

Torben Kjeldsen, Randers gymnastiske Forening: Synes også der skal stemmes nej. 

Det er i orden at bestyrelsen ikke har stemmeret, men udvalgene sidder tættere på 

og skal have stemmeret. 
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Kristine Wagner, Ordensudvalget: Præciserer at der er to dele i forslaget. Foreslår at 

man stiller ændringsforslag til ordlyden, så man kan få det som man gerne vil have 

det. 

 

Anders Jakobsen, formand: Bestyrelsen tager selvfølgelig forsamlingens afgørelse til 

efterretning, uanset stemmeudfaldet. Lokaler i Idrættens hus, Brøndby, er allerede 

booket til årsmødet i 2019. 

 

Jan Ferré, Farum Trampolin Forening: Bakker op om bestyrelsens forslag, hvis man 

stryger tilføjelsen. 

 

Morten Jacobsen, Toreby Sundby Gymnastikforening: Foreslår at afstemningen 

opdeles i tre punkter 

 

Afstemning ved oprækning af stemmesedler – Ordensudvalget forestod 

stemmeoptællingen 

 

§14 stk. 2  

Fra: Alle GymDanmarks bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter har en 

stemme hver 

Til: Det er alene repræsentanter (medlemsforeningerne) der har en stemme 

hver. 

Forslaget blev godkendt.163 stemte for. 

 

§14 stk. 5  

Fra: Direktøren og Ordensudvalget deltager i repræsentantskabsmøderne, dog uden 

stemmeret.  

Til: Direktøren og folkevalgte deltager i repræsentantskabsmøderne, dog uden 

stemmeret. 

 

Forslaget blev godkendt. 136 stemte for. 

  

§14 (nyt) stk. 6 

Stk. 6 Folkevalgte i GymDanmark deltager alene for den enhed de er valgt til, og kan 

ikke deltage som repræsentant for en medlemsforening. 

 

Kun bestyrelsen stemte for, derfor vedtages forslaget ikke pga. færre end 2/3 

stemmevedtagelse (185 stemmer i salen) 

  

7. Valg til bestyrelse 

 

a. Forbundsformand (vælges for 2 år i lige år) 

Anders Jakobsen fremlægger sin motiverede præsentation 

Anders nævner, at han er tilfreds med, at salen forkaster bestyrelsens forslag, da det 

er det repræsentantskabsmødet er til for. Ernst Lykke Nielsen fremlægger 

efterfølgende sin motiverede præsentation. 

 

Betina Nørskov, Københavns Trampolin Klub og Gentofte Trampolin Klub: 
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Takker for gode præsentationer. Hvor ser I at der skal findes vækstpotentiale for 

GymDanmark – hvad skal vi involveres i? 

Hvordan vil man gøre sponsorater større i GymDanmark – da det giver mere 

råderum i foreningerne? 

 

Dan Østergård, IK Skovbakken: Det kræver en formand der har dybt indblik i alle 

gymnastikarter, og har overblik og tid til at lære det at kende. En som har god 

kontakt til DIF, har forståelse for mekanismerne i Idrættens Hus ligeså udover 

landets grænser, for at få internationale events til Danmark. Peger på den siddende 

formand. 

 

Anders Jakobsen, formand: Takkede for spørgsmålene. 

 

Svar til Betina Nørskov: Vækstpotentiale kan findes mange steder, fx gennem Bevæg 

dig for Livet - Fitness, som er et samarbejde med DGI.  

Sponsorater har vi talt om i mange år, og vi er blevet bedre, men vi har ikke klarhed i 

vores produkter til at sælge et samlet GymDanmark, længere fremme skal vi 

strategisk kunne skabe bedre samarbejde/aftaler, og der skal være plads til at 

udvalgt også kan få sponsoraftaler. 

 

Ernst Lykke Nielsen, formandskandidat: Fremhæver nutidens megatrends – 

”Sundhed og Health”, vi kan arbejde mere idrætspolitisk, vi har de rigtige værktøjer i 

GymDanmark. Der er sponsorer i foreninger, i udvalg og i GymDanmark, vi skal løfte 

os op og tror på, at vi kan få flere sponsorater.  

 

Kandidater: 

Anders Jacobsen, antal stemmer:  99/185 

Ernst Lykke Nielsen, antal stemmer: 85/185 

1 stemte blank 

 

Anders Jakobsen genvalgt som formand for GymDanmark – salen klappede 

 

b. Næstformand (vælges for 2 år i ulige år) Ikke på valg 

 

c. Bestyrelsesmedlemmer (2 vælges i lige år og 3 vælges i ulige år) 

Kort motiveret præsentation fra hver kandidat 

 

Kandidater 

Erik Juhl Mogensen, antal stemmer 139/185 

Jens Hornemann, antal stemmer 131/185 

Josefine Jørgensen, antal stemmer 147/185 

Morten Bundgaard Jacobsen, antal stemmer 94/185 

Morten Rasmussen, antal stemmer 134/185 

Stig Thorlak, antal stemmer 38/185 

Torben Czepluch, antal stemmer 31/185 

Torben Kjeldsen, antal stemmer 155/185  

 

Ordensudvalget indsamlede stemmesedler og forestod optællingen 

 

De to kandidater med flest stemmer vælges for to år, de øvrige tre vælges for 1 år. 
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Torben Kjeldsen 155/185 (valgt for 2 år) 

Josefine Jørgensen 147/185 (valgt for 2 år) 

Erik Juhl Mogensen 139/185 (valgt for 1 år) 

Morten Rasmussen 134/185 (valgt for 1 år) 

Jens Hornemann 131/185 (valgt for 1 år) 

 

 

Mødet blev suspenderet og der blev uddelt priser og holdt frokostpause 

Hæder og ære: 

Idrætsgymnastikprisen: Alex Willinski, Nakskov  

Svend Hansens TeamGym pokal: Gellerup Sdr. 

Årets forening: Øster Hornum IF 

Årets forening modtog diplom, blomster og gavekort til Chopar på 10.000 kr. 

 

d. Valg af suppleant til bestyrelsen (vælges for 2 år i ulige år) 

Valg til suppleant: 

Valg mellem Morten B. Jacobsen, Stig Thorlak og Torben Czepluch 

 

177 stemmer tilbage, da 8 stemmesedler er afleveret 

 

Morten B. Jacobsen blev valgt med 113/177 stemmer (valgt for 1 år) 

 

Mødet blev genoptaget efter frokosten 

 

8. Valg af udvalgsformænd 

 

a. Formand for Udvalget for Idrætsgymnastik (UIG), vælges for 2 år i lige år 

Kandidat: Jakob Maagaard - Valgt 

b. Formand for Udvalget for Rytmisk gymnastik (URG), vælges for 2 år i lige år 

Kandidater: Lotte Kok - Valgt 

c. Formand for Gymnastik for Alle (GfA), som vælges for 2 år i lige år 

Kandidater: Søren K. Nielsen - Valgt 

d. Formand for Udvalget for Sports Acrobatik (SAU), som vælges for 2 år i lige år 

Kandidater: Poul Hjortgaard Olsen - Valgt 

e. Formand for Udvalget for TeamGym (UTG), som vælges for 2 år i ulige år 

Ikke på valg 

f. Formand for Udvalget for Trampolin og Tumbling (UTT), som vælges for 2 år i ulige år 

Ikke på valg 

g. Formand for Udvalget for Rope Skipping (RSU), vælges for 2 år i ulige år 

Ikke på valg 

EKSTRA PUNKT TILFØJET DAGSORDENEN PGA VEDTAGELSEN AF FORSLAG 7.B 

h. Formand for Udvalget for Tumbling (UTU), vælges for 2 år i ulige år 

(forudsat godkendelse af punkt 7.b) 

Søren Juul Sømod - Valgt 

 

9. Valg af udvalgsmedlemmer 

 

a. Udvalget for Idrætsgymnastik (UIG) 

4 vælges for 2 år i lige år, 4 vælges for 2 år i ulige år 

Ann Krogsgaard – valgt 2 år 

Louise Brandenborg Jensen – valgt 2 år 
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2 vakante (vælges for to år): 

Helle Buus – 15 stemmer – valgt 2 for år 

Lotte Borgbjerg Unnerholm -  12 stemmer – valgt for 2 år 

Trine Gilberg - 9 stemmer – valgt for ét år (overtager plads efter Søs Steen Hougaard, 

der har trukket sig uden for perioden) 

Sara Agersborg - 8 stemmer valgt 1 år som suppleant til udvalget 

 

b. Udvalget for Rytmisk gymnastik (URG) 

4 vælges for 2 år i lige år, 4 vælges for 2 år i ulige år 

Camilla Kruse - Valgt 

Helle Jensen - valgt 

Anna Hillestrøm - valgt 

Tine Bull - valgt 

Alle er valgt 

 

c. Udvalget for Gymnastik for Alle (GfA) 

4 vælges for 2 år i lige år, 4 vælges for 2 år i ulige år 

4 vakante (vælges for 2 år) 

2 vakante (vælges for 1 år) 

Ingen valgte 

 

d. Udvalget for Sports Acrobatik (SAU) 

4 vælges for 2 år i lige år, 4 vælges for 2 år i ulige år 

Anders Kristensen - valgt 

Natascha Schak Linnemand - valgt 

Karina Møldrup Therkelsen - valgt 

Maja Tønsborg – valgt 

1 vakant plads (vælges for 1 år) 

 

 

e. Udvalget for TeamGym (UTG) 

4 vælges for 2 år i lige år, 4 vælges for 2 år i ulige år 

Jeanette Jensen - valgt 

Kim Kløve Lassen - valgt 

Tanja Venø Andersen 2 år - valgt 

1 vakant (vælges for to år) 

 

 

f. Udvalget for Trampolin (UTT) 

4 vælges for 2 år i lige år, 4 vælges for 2 år i ulige år 

Daniel D. Vidstrup - valgt 

Line Bangsgaard - valgt 

Bo Zierau - valgt 

1 vakant (vælges for to år) 

1 vakant (vælges for 1 år) 

 

g. Udvalget for Rope Skipping (RSU) 

4 vælges for 2 år i lige år, 4 vælges for 2 år i ulige år 

Regitze Schultz - valgt 

Sofie Slettebo - valgt 

Bente Lindegaard Magnusson - valgt 
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Mia Mønster - valgt 

2 vakante (vælges 2 for ét år) 

 

EKSTRA PUNKT TILFØJET DAGSORDENEN PGA VEDTAGELSEN AF FORSLAG 7.B 

h. Udvalget for Tumbling (UTU) 

4 vælges for 2 år i lige år, 4 vælges for 2 år i ulige år 

(forudsat godkendelse af punkt 7.b) 

Nis Rykær 2 år – valgt 

Sune Jensen 2 år – valgt 

Hanne Lindholmer 2 år - valgt 

Malthe Hvid 2 År – valgt 

Janneke Lanng 1 år – valgt 

Anders Sørensen 1 år valgt 

Thomas Juul Hansen 1 år – valgt 

Jacob Rasmussen 1 år - valgt 

 

 

10. Valg af Ordensudvalget (jf. § 19) 

Udvalgets medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2 af medlemmerne afgår lige år, de øvrige 

3 medlemmer afgår ulige år. 

 

Erhard Franzen - valgt 

Hans Chr. Bjerg - valgt 

 

Endvidere vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. 

Suppleant Benjamin Juul Johansen, - valgt 

Suppleant 1 vakant 

 

 

11. Eventuelt 

 

26. okt 2019 er rep. Møde i Brøndby 

• Flemming Knudsen – æresmedlem i GymDanmark, samt medlem af DIFs bestyrelse, sender 

hilsen fra DIF’s bestyrelse. Tillykke med historisk dag. Tillykke til Anders med genvalget. DIF 

følger alle specialforbund nøje. Ekstra stor opmærksomhed til GymDanmark, som anses 

som forgangs-specialforbund, og som der derfor er store forventninger til, som aktiv 

medspiller. I forbindelse med BDFL visionen forventer DIF at GymDanmark spiller en aktiv 

rolle, og er en vigtig og uundværlig medspiller for at nå de ambitiøse mål. 

• Daniel (Trampolin) Problematisk, at der ikke er helt styr på stemmeantal undervejs 

• Kim Fischer (GymHelsinge) bekymret for ledelsesstruktur, som formanden ligger for dagen 

som ikke begunstiger TeamGym og dens udviklingspotentiale især økonomisk. Håb om 

opmærksomhed fra hele bestyrelsen på at udnytte de muligheder, der ligger i TeamGym. 

• Bent Busk (VGF89) Husk nu Jylland, der er uudnyttede potentiale. 

• Frank Jacobsen (Formand TeamGym) Jeg har ikke tillid til den siddende formand, og blev den 

nuværende formand genvalgt, så havde jeg bebudet, at jeg går af som formand for 

TeamGym-udvalget. Jeg er blevet opfordret fra adskillige store foreninger til at blive, og det 

vil jeg vende tilbage med om 1 uge, om jeg er indstillet på. Vi er dem, der bidrager mest, og 

det er vi stolte af. Regnskabet er ikke gennemsigtigt, og det er problematisk. Man kan ikke se 

på bundlinjen i det nye budget hvor meget TeamGym bidrager med til GymDanmarks 

samlede indtægt. Frivillige mennesker, som sidder i udvalget, har samlet bragt TeamGym 
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derhen, hvor de er nu. Flemming åbnede alle dørene – den nye formand lukkede alle dørene 

vedr. økonomien.  

• Lotte (formand rytmisk gymnastik) vi bidrager økonomisk til fælleskassen lige såvel som alle 

andre udvalg. Og laver man udregning pr gymnast bidrager rytmisk mere end TeamGym. 

 

• Anders Jacobsen (Formand GymDanmark) 

Lars Rasmussen modtog æresnålen – og stopper i øvrigt som formand for Sports Acrobatik 

Lene Sørensen modtager Nachtegall-medaljen 

 

Tak til den siddende bestyrelse, som har taget store vigtige skridt 

Tak til forbundskontoret 

Tak til Willy som dirigent 

 

Willy orienterede forsamlingen om, at næste års repræsentantskabsmøde finder sted i 

Idrættens hus den 26. oktober 2019, og takkede for god ro og orden.  

 

 

 

4/12 – 2018 Referatet er godkendt af dirigent Willy Rasmussen 


