Referat nr. 3, 2012-2013
Dato: 10. april 2013
sted: Nyborg Strand
Tilstede: Anders, Marianne, Tina, Lene, Jette, Stine, Kim
Afbud: Max
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt
2. Orientering fra formanden
- Ny – udviklingschef i DGF
- Event og pr chef – meget dygtig
- NM i november i Odense (2. week-end), Bolbro som frivillige hjælpere,
- den nye organisering kører stille og roligt
- vi får fremover hele deltagergebyret
- IT- projekt, alle kurser er frem til nu blevet aflyst
- sponsor kontrakt -> med Vejstrup Idrætsefterskole
- EuroGym fortsætter
- EM -> overskud lige over 300.000,- kr. / arbejder på at få nogen af disse penge til vores
landshold
- DSC -> sponsorat til landsholdene
3. Opfølgning på budget har intet været
a. Nyt budget 2013 ca. 100.000 kr. til medaljer
dommer – og overdommerkursus bør afholdes igen i efteråret 2013
4. Budget 2014 – alle underudvalg skal sende til Lene senest 1. maj 2013
a. Hvad skal vi til næste år – og hvordan står det mål med vores målsætningskontrakt
priotere resultatformidling, live streamning, evt. dommerforum før sommeren
b. Redskaber rytmegulvet, samme pris for redskaberne som nu,
5. Medlem til UEG TeamGym teknisk komite
a. Skal vi stille en kandidat op.?
pt. 5 pladser men muligvis op til 7 pladser fremover – Finland, Sverige og Island stiller op
6. Toms guldbarre pris, hvad skal vi gøre med den.?
2000 små guldbarre + en stor på ca. 7 kg
Guldbarre prisen – 1. division bedste samlet B-karakter!
Anders sørger for PR om dette

7. Regionansvarlig - Morten
a. Vi skal have snakket om hvad den regionansvarliges opgaver er i UTG
Samarbejde med regionskoordinatoren f.eks. samlinger, begynderkonkurrencer
Sparingspartner mellem regioner/UTG
Pilot/projekt arbejde (Start pakker) – evt. sætte 10.000/20.000 kr. af til dette
8. TeamGym seminar Den 16. juni 2013
Hvor skal TeamGym være om 5 år / 10 år? Hvad vil vi gerne og hvorfor?
Evt. – hvad mener I den regionsansvarlige skal lave?
- hvad mener I at vi skal? – skal konkurrencer flyttes? – skal der køres flere konkurrencer?
- hvad vil I med sporten? – hvorfor vil I gerne i TV? - kaste alt op i luften, så vi kan høre hvad vores medlemmer gerne vil!
Anders laver et oplæg til dette!
9. Stævner
Der skal være drikkelse (vand) til gymnasterne sammen med maden.
Der bør meldes klart ud omkring konkurrencerne i god tid.
Træt af, at dommerne ikke læser reglementet inden der skal dømmes
Pokaler -> til alle mesterskaber – Tages op senere!!!
Medaljer -> der er 17 pr. hold
Hold prisen på redskabslejen selvom der kommer en ekstra container på.
10. Evt.
Begynderrækken -> nyt navn?
Æres teamgym -> overrækkes i forbindelse med senior DM medaljeoverrækkelse

Marianne
10. april 2013

