
 

         Referat AGG dommergruppe 
        Nr. 1 – 2018/ 2019                                                                    
 

1 
 

 

 
Mødedato: 12. november 2018 kl. 18.45 - 22.00  

Mødenavn: AGG dommergrp - møde 1 

Sted: Greve Idrætscenter 

Deltagere: Mette Jørck (MJ), Annette Hjermitslev Pedersen (AHP) og Lotte Kok (LKO) 

Afbud: N/A 

Referent: Lotte Kok (LKO) 

Ordstyrer: Lotte Kok (LKO) 

 

1. Oprettelse og godkendelse af dagsorden 
Oplæg til dagens dagsorden godkendt 
 

2. Gennemgang af arbejdsgrundlag vedtaget af URG, november 2018  
Arbejdsgrundlaget blev gennemgået og justeringer foretaget. Arbejdsgrundlaget sendes til URG for 
behandling på førstkommende møde. 
 

3. Gennemgang af budget AGG 2019 
Budget 2019 blev gennemgået i detaljer, således så alle i gruppen har klarhed over 
budgetskabelonen og indhold. Samtidig blev der orienteret om GymDanmarks samlede 
regnskabsforventning til URG som udvalg dvs. at ingen aktiviteter må give underskud, samt beløb 
som URG skal aflevere til fælleskassen GymDanmark.  
 

 
Beslutningspunkter:  
 

4. Dagsorden til kommende fællesdommermøde 
1. Konkurrencer 2019: 

Overblik over datoer, hvem kan hvornår, evt. ønske om at rejse to og to, evt. ønske om at 
deltage i national finsk konkurrence for at opnå erfaring.  
Forslag til hovedregler for retningslinjer for rejser: 

i. Rejserne skal som hovedregel planlægges, så vi får dømt ”så meget som muligt for 
pengene”.  

ii. Man dømmer både B- og A- konkurrencen. 
iii. Især når transporten er billig, rejser vi helst 2 og 2 (1 dobbeltværelse). 

 
Forslag til fordeling af konkurrencer: 

iv. Husk VM og EM skal iflg IFAGG dømmes af dommere, der har dømt WC samme 
kalenderår 

v. Konkurrencer hvor danske hold deltager 
vi. Hvem kan hvornår 
vii. Ved hårdknude så lodtrækning (sidste mulighed) 
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2. Konkurrencer 2020:  
Hvad ved vi om disse lokationer i forhold til input til budget 2020. 
 

3. Honorar ved dommerbesøg – henvendelse fra EIF omkring dette relateret til AGG dommere 
 

4. Bestilling af egne rejser/ indsendelse af ”judge registration papers”, hvornår bør dette være 
foretaget for at sikre så billige rejser som muligt. Forslag: 6 uger før dog undtaget hvis 
invitation ikke foreligger på dette tidspunkt. 
 

5. Vidensdeling dommerkursus 2018 
 

6. Input til dokumenter, som dommergruppen ønsker at udarbejde: 
Retningslinje for AGG dommere – ”pligter og rettigheder herunder dommervirke i ind- og 
udland, vidensdeling i AGG dommergrp samt i AGG miljø,”  indholdsoplæg: bl.a. 
konsulentbesøg, kursus underviser, dommersessions på camps, udtagelse af rejsende hold, 
opretholdelse af licens i danske konkurrencer kontra udenlandske konkurrencer, Annoteret 
reglement, forklaring og eksempler mv., fællesdommermøder (hvor ofte og hvilket formål).  
 

7. Inhabilitetsregler efter dommerbesøg herunder alm. inhabilitetsregler 
  

8. Rekrutteringsstrategi af nye dommere 
 
Doodle nr. 2 er udsendt i forhold til at finde en dag, hvor alle kan deltage. 
 

5. Udarbejdelse af en standard dagsorden til AGG dommergruppemøder 
Følgende punkter blev besluttet at de skal indgå fremadrettet i dagsorden: 
 
Godkendelse af dagsorden 
Nyt fra URG 
Nyt fra de internationale danske dommere 
Økonomi 2018 (indeværende år) 
Økonomi/budget 2019 (kommende år) 
Beslutningspunkter – baggrund og oplæg til beslutning indsættes  
Debatpunkter – indkomne punkter indsættes 
Orienteringspunkter – bordet rundt 
Valg af referent og mødeleder til næste møde  
Eventuelt 
Godkendelse af referat  
 

6. Planlægning af møderække 2018/2019 
Møderække planlagt, se nederst i referat. 
 
 

7. Fordeling af arbejdsopgaver til DM AGG 2019 
AHP/MJ opdaterer dommerliste med navne, deadline 01.01.2019 
Stævnegrp udvælger dommere, deadline 20.01.2019 
AHP/MJ kontakter dommere 
Ny procedure for dommerpapirer afprøves i stedet for at pakke dommerkuverter 
 

8. Valg af referent og mødeleder 
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Referent: Vælges næste gang, går på skift 
Mødeleder: Vælges næste gang, går på skift 
Næste møde: 03.01.2019 kl.17.00 – 20.00  
 

9. Eventuelt 
Der ytres bekymring om fordelingen af interessenter i URG er skæv i forhold til AGG kontra de to 
andre discipliner, men det har været italesat af flere omgange og via flere medier, bl.a. på 
sommerseminariet, at der var en ledig plads i URG ved årets repræsentantskabsmøde, så der var en 
lejlighed for at stille op, hvis man ønskede fordelingen anderledes.  
MJ åbnede en debat om hvorfor der ikke er nogen fra AGG-miljøet, der ønsker at sidde i URG, 
herunder debat, om URG med fordel kan organiseres bedre, herunder så arbejdsbyrden mindskes, 
og 2 ”siloer” ikke skal beslutte om en, som de ikke ved så meget om. Opfordring til URG arbejder på 
dette eller beder den nye bestyrelse gøre det. 
LKO orienterede om organiseringen i URG, hvor samhørigheden og økonomien præciseret samtidig 
med at der blev orienteret om at man som medlem af URG er forventet at dække alle 3 discipliner i 
forhold til beslutninger, der altid følges af en indstilling kommende fra de faglige arbejdsgrupper.  
 
 

10.  Godkendelse af referat 
Udsendes til godkendelse pr. mail 13.11.2018, frist for kommentering 20.11.2018 

 

 

 
 
 
AGG dommermøder sæson 2018-2019: 
 

Mødenr. Dag Tid Sted 

1 12.11.2018 18.45 - 21.00 Greve Idrætscenter 

2 03.01.2019 17.00 – 20.00 Greve Idrætscenter eller Greve Borgerhus 

3 Marts TBD TBD 

4 Maj TBD TBD 

5 September TBD TBD 

 
 
 

 


