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Referat 
 

Mødenr: 3 

Mødedato: 08/01 2019 

Mødestart: 18:30 – 21:30 

Mødested: Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

Referent: Jeanette Jensen 

Deltagere: Kim Kløve Lassen, Jeanette Jensen, Kenneth Pingel, Anders Thorup Prendergast, Tanja Venø 

Andersen, Mette Baunsgaard 

Afbud:  Michael Andersen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Nyt fra Formanden og Elitesektionen (35 min.) 
a. DR Sport 2018 i Boxen 

i. 52 gymnaster + 4 trænere deltog (god lang dag - gymnasterne hyggede sig) 
b. Elite og Talentudvikling 

i. Møde i elitesektionen i næste uge - Mads, Christina, Helge + Kim K 
ii. Fremtidens landsholdsgymnaster 

c. Plan for landsholdene 
i. Ønsker til samlinger og udtagelse er udarbejdet 

ii. UTG skal sætte ”dagsordenen” sammen med elitesektionen for det videre arbejde 
d. Ansættelse af Landstrænere 

i. Der laves beregninger for at se, hvordan vi kan aflønne indenfor Skats rammer 
ii. Elitesektionen laver indstilling om landstrænere 

iii. Sørge for at landstrænerne får besked om det, der er aftalt mellem 
GymDanmark/Efterskoler 

iv. Hvordan skal kontrakterne til gymnasterne sammensættes (mødepligt/……) 
e. Streaming af konkurrencer 

i. Møde med Lars Borly  
ii. Er der nok, der ser det - ja vi fortætter med de samme konkurrencer som sidste 

sæson 
iii. Ole laver plan med kommentatorerne 

f. Økonomisk gennemgang. Plan for løbende gennemgang af forecast ved Jeanette. 
i. Møde med efterskolerne - kontrakterne skal tilrettes (præcisering) 

 
3. Internationalt arbejde (10 min.) 

a. Hvordan sikrer vi kommunikation til/fra Max Andersen? 
i. Skriftlig/mundtlig/personlig information  

 
4. Interesseorganisationen for TeamGym (ITG) (15 min.) 

a. Hvad skal ITG bruges til af UTG 
i.  

  
5. Nyt fra DoRS (15 min.) 

i. Gennemgang af dommerpåsætning  
ii. Dommeruddannelse - DORS mødes i Randers  

iii. Det er muligt at dømme færre gange ved en dialog med DORS 
b. Teknisk regulativ (Udmelding 

i. Der uploades i denne uge  
c. Dommerovernatning og bespisning 
d. Inddragelse af dommerlicenser 

i. 7 dommere (aflevering af dommertøj) 
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6. Nyt fra UTGSS (25 min.) 
a. Flexmind 

i. Kaare fra Flexminds har hjulpet klubberne med at få sat regionsmesterskaberne op 
så de er klar. Kaare har fået en liste over klubber som skal afholde konkurrencer i år 
og er ved at kontakte dem for at oprette deres stævner.  

ii. Jeg afventer svar fra Kaare omkring frigivelse af APP til scanning af billetter som vil 
gøre det meget lettere.  

b. Konkurrencer 2019 
i. Stævnekontrakter 

1. Stævnekontrakter er opdateret og sendt ud til klubberne. 
ii. Opdatering af GymTranet (Værtsforeninger) 

1. Vi skal have opdateret program og har rykket Flexminds for svar. Hvis det 
ikke kommer i dag kan deres reklame ikke komme med ift weekendens 
konkurrencer.  

iii. Overholdelse af tidsfrister (Tariff, dagsprogrammer, opvarmningstider) 
iv. Transport af redskaber (Lene Sørensen) 

1. Liste over konkurrencer og kontaktpersoner er afleveret til fragtmand 
v. Overnatning 

1. Jeanette har bolden på denne og koordinere med klubberne. Klubberne har 
fået at vide de skal hjælpe med overnatning.  

2. Randers er klaret  
c. Værtsforeninger 2020 

i. Alle konkurrencer i 2020 er fordelt og klubberne har fået besked.  
d. Værtsforeninger 2021  

i. Skal finde datoer 
e. Evt. 

 

7. Nyt fra Uddannelse (5 min.) 
a. Spotkurser i træningsplanlægning til sæson 2020 ifbm. ny struktur 

i. Multikursus i TeamGym 31. - 1. september 2019  
 

8. Hvad skal vi nå i denne sæson. (45 min.) 
a. Kommissorier for sektionerne - næste møde 
b. Årshjul - næste møde 
c. Strategisk arbejde - sommermøde 
d. Træner- og dialogmøder UTG mini og junior 2. runde. 

o Dagsorden  
o Multikursus i TeamGym 31. - 1. september 2019 

e. Hverve nye medlemmer til UTG 
o Mette velkommen til  
o Kim M spørges i weekenden 

 
9. Evt. 


