Referat af Skype-mødet 21. maj 2012.

Til stede: Bo, Sarah, Flemming, Trine, Rikke, Jette og Marianne.
Afbud: Betina.
Referat: Marianne

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen indvendinger.
2. Godkendelse af referat.
Ingen kommentarer.
3. I gangværende projekter.
TTU: Er gået i gang med projektet om dommerkurser. Livestreaming er startet, men gået lidt i
stå igen. Der er nogle åbenstående spørgsmål, det ikke er helt nemt at få afklaret.
TUU: Skal i gang med projektet om efterskoler – finde personer etc.
DGF: Projektet om flere konkurrencelicenser. Torben Czepluch er tovholder. Trine mangler
licenstal for 2010/2011. Jeg har vedhæftet licenstalsammenligning.
4. World Cup møde 28. juni
De fleste regner med at komme. Jeg går ud fra at der kommer en dagsorden fra kontoret (Jan
eller Flemming).
5. Håndbog
Marianne får word-dokumentet fra Katja. Dokumentet rundsendes og hver tilretter egne afsnit.
Marianne læser korrektur og indsender til Katja. Dokumentet rundsendes således: Bo, Sarah,
Betina, Trine og Marianne. Når dokumentet rundsendes vedlægges en tidsplan for hvornår
dokumentet skal videresendes. I bedes venligst overholde tidsplanen, så vi kan nå at få
håndbogen på nettet senest i september.
6. Ansøgning fra KTK
Marianne taler med Torben Czepluch om, hvordan vi mener projekter, der opstår fra
klubinitiativer skal håndteres pengemæssigt, så ingen føler de kommer i klemme.
Det er ikke fordi vi ikke gerne støtter projekter, men når vi ikke har fået budgetteret dem, så har
vi ikke midler til støtte, selv om vi gerne vil.
Marianne svarer på KTKs/Annies henvendelse, som vi også beder Torben om at svare på.
7. Næste møder
21. august 2012 kl. 21:00 – Skype-møde hvis vi har behov i forbindelse med budgetter m.m.
11. september 2012 kl. 18:00 i Gummerup
8. Nyt fra de enkelte udvalg.
TTU: Rigtig godt DM, selv om der var en lang pause, blandt andet fordi der var en del
frameldinger. Finaler kan også godt afvikles på skift mellem trampolin og tumbling – ligesom
indledende runder. Der var flere publikummer end vi ellers har set. Der er en udfordring, der
skal løses med hensyn til DGF/DIF medaljer, så det bliver ens for både trampolinspringere og
tumblere.

9. Eventuelt.
Eliteøkonomi: Det er et problem, at vi først får en status på hvad der er brugt sidste år hen i
april måned og her finder ud af at der er et stort underforbrug. Dette fordi der faktisk er både
trampolinspringere og tumblere hvis forældre betaler mere end kr. 10.000,- om året bare for at
deres børn kan være på et elite-/boblerhold. TRES og TUES tager dette i eliteudvalget.

Mødet sluttede kl. 21:45

