Referat af mødet 11. september 2012.

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

1. Godkendelse af dagsorden.
Ingen indvendinger.
2. Godkendelse af referat.
Ingen kommentarer.
3. Projekter.
Betina: Kontakt til klubber. Startet godt, Maria Sigl og Fie er i gang med at kontakte klubber vi
ikke ser. Kan vi få Torben til at være tovholder i stedet for Betina? Flemming, som skulle
hjælpe med kontakt til tumblingklubber stopper i breddeudvalget.
Rikke: Skal i gang med projekt om hvordan og hvor de forskellige regninger skal posteres.
Sarah: Højskoler/efterskoler. Der er kontakt med en højskole, der har interesse for kursus.
Jette: Gymnastikportalen – startes op i 2013.
4. Repræsentantmøde
Kort gennemgang af det nye strukturforslag.
Betaling af rep.mødet: TFU betaler for Bo, Rikke, Jette, Flemming og Marianne.
De enkelte udvalg betaler for formanden og de medlemmer, der er råd til i henhold til budgettet.
Rikke undersøger hvor mange penge, der er tilbage i de enkelte udvalg.
5. World Cup
Bo spørger Frederik Flemming omkring teknik
Rikke spørger Brian York om han vil stå for transport
Sarah spørger Maria Sigl om hun vil stå for hjælpere
Rikke spørger Gitte Refsgaard og Amalie Thomsen om de vil stå for hotel og catering
Sarah spørger Henrik Nørby (Johannes far) om han vil være med til at stå for hjælpere. Jette
sender kontaktoplysninger på Henrik.
Jette sætter føler ud i tumblermiljøet.
Referater af styregruppemøder ønskes sendt til alle udvalgsformænd.
6. Breddeudvalg og tumblingfolk
Sommercamp: Evaluering af sommerens lejre i Outrup. Der var både gode sider og en del
dårlige sider.
Næste år bliver det ren trampolinlejr. Vi arbejder på igen at lave en fælles lejr i 2014 eller 2015,
men det kræver at der kommer en eller flere tumblere til at være med på at lave lejren og en
masse reklame for lejren.
Et af områderne har talt om at lave et fælles stævne med begynderkonkurrencer – både i
trampolin og tumbling. Det synes vi er en rigtig god ide.
Vi talte om at på sigt skal alle ikke licenskrævende stævner ligge i breddeudvalget.

Tumblere i de enkelte udvalg. Det er meget svært at få tumblere med i udvalgene. Det kan
være at vi foreløbig skal ”dele” møderne i to – et rettet mod trampolin og et rettet mod tumbling.
Vi talte en del om at der stadig holdes et tumblingmøde, hvor de tumblere, der er i de enkelt
udvalg mødes og diskuterer de ting, der foregår i udvalgene og vender tilbage til udvalgene
med de ting, som tumbling arbejder med.
7. Hjælpedokumenter til Katja
Vi savner assistancen fra kontoret. Alle de breve, udsendelser m.m. der skal sendes ud til
deltagere på kurser, lejre m.m. som Poul Erik sendte, kan vi ikke længere få udsendt. Vi skal
selv sørge for brevene og selv udsende dem.
Hvad har Katja brug for fra os, for at vi ikke selv skal gøre alting?
Vi mangler en oversigt over hvem der er på de enkelte mailinglister til TTU. Katja lovede at
sende os en oversigt.
Alle laver en oversigt over hvilke opgaver de gerne vil have Katja til at løse og sender til
Marianne.
Marianne taler med Katja omkring holdpriser og får sendt håndbogen ind til Katja.
8. Næste møder
Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 20:30 – skypemøde
Torsdag den 22, november 2012 kl. 18:00 i IH – Katja inviteres
9. Nyt fra de enkelte udvalg.
FBL:
Ikke mere end det der står under punkt 4.
Breddeudvalg:
Ikke mere end det under punkt 6.
Tres:
U21 – EM skal det tælle med i fordelingsnøgle?
Der er mange uafklarede punkter tres-udvalget.
Tues:
Intet da Flemming ikke var til stede.
Uddannelsesudvalg:
Der har været afholdt en weekend i OGF med en engelsk toptræner, samtidig med den ene
weekend hvor der har været afholdt grundkursus. Trænere udover OGFs er inviteret med til
weekenden. Sarah har intet hørt om OGFs weekend, hvilket er underligt.
Der har været nogle kursister tilmeldt grundkurset, som er for unge. Vi vil gerne have at der
ved tilmelding kontrolleres at kursisterne er gamle nok.
Teknisk udvalg:
Trine hvad er status på internationalt kursus? Hvor og hvornår afholdes det?
Materialefonden:
Marianne tager fat i Gitte omkring styringen af materialefonden.

10. Eventuelt.
Vi skal eventuelt have et punkt på aktivitetsmødet, om hvordan vi kan få personer fra tumbling
involveret i udvalg – hvordan vi bedre nærmer os hinanden.

Mødet sluttede kl. ca. 21:45

