Referat af mødet 9. oktober 2012.

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

1. Godkendelse af dagsorden.
Tilføjet 3 punkter som tages efter punkt 7:
 Trampolin/tumbling sommercamp
 Startpakker
 Annies mail omkring startpakker for 3-8 årige.
2. Godkendelse af referat.
Ingen kommentarer.
3. Rep. møde og aktivitetsmøde
Deltagere både lørdag og søndag: Bo, Jette og Marianne.
Deltagere søndag: Flemming, Rikke, Betina og Trine. Lars Walmod er repræsentant for TUU.
Trine spørger Anders Christiansen om han vil være dirigent.
4. WC 2013
Marianne skal til første styregruppemøde på torsdag.
Vi mangler lige nu en person til transport.
Betina taler med Amalie om de to + eventuelt en mere vil stå for forplejning. Rikke spørger en
af Bellingemødrene om forplejning.
Diskussion omkring tilhørsforhold for vagter. Lige nu ligger det under hjælper-funktionen, men
det er muligt at vi skal have en person, der ”kun” står for vagtplaner.
5. Fælles DM
Projektet ligger i TTU.
Der findes en person i TTU, der deltager på vegne af trampolin/tumbling. Navn sendes til
Marianne efter rep.mødet.
6. Hjælpedokumenter til Katja
Marianne har et møde med Jan Donde på torsdag.
 Bevilling af timer til udvikling af tilmeldingsmodulet, så Katjas opgaver ifm.
Konkurrencer bliver mindre.
 Møde med Jørgen, Trine, Katja og Marianne (og evt. Jan Donde noget af tiden).
 Flere mangler svar på mails sendt til Katja.
 Vi ønsker nogle tidshorisonter på Katjas arbejde.
 Vi savner mulighed for at kunne se gamle tilmeldingslister til f.eks. kurser.
7. Forslag om WAG projekt fra OGF.
Marianne sender mail til OGF, med tak for input, som er sendt videre til TRES, som sørger for
viderebehandling af forslaget.
8. SommerCamp
Rikke har været til evalueringsmøde med lejrledere og trænere. Der er tvivl om hvad og hvem
der er betalt for deltagelse på lejrene.

Rikke spørger Karin om hvor mange der er tilmeldt på begge lejre.
9. Startpakker
Sarah spurgte hvem der står for startpakker, da kontoret ikke ved noget.
Lone Pultz er TBUs person på startpakker.
Vi skal have styr på hvor mange gratis kursusdage/deltagere en klub i startpakkeordningen har
ret til. Hvad har klubben ellers ret til gratis – deltagelse i Klubtræf? Andet?
Hvor mange startpakker kan vi klare om året, for at vores økonomi stadig kan løbe rundt (det
drejer sig mest om kursusdeltagelsen, da den er dyr).
Hvordan kan vi håndtere startpakkerne, så alle underudvalg får besked om hvilke klubber der
er under startpakkeordningen i forbindelse med afholdelse af arrangementer og kurser.
10. Annies mail
Rikke taler med Annie og forklarer hvordan og hvorfor det er svært for os at give penge til
projektet.
11. Projekter
 Betina har spurgt Torben Czepluch om at være tovholder. Betina har en aftale med
ham om en snak om hvad det indebærer.
 Trine har en aftale omkring afholdelse af internationalt dommerkursus. Det bliver 8-10.
marts 2013.
 Sarah arbejder med at få styr på hvad det er højskolerne ønsker i forbindelse med et
kursus.
12. Næste møder
Torsdag den 22, november 2012 kl. 18:00 i IH – Katja inviteres
13. Nyt fra de enkelte udvalg.
Tres/Tues:
Der er store udfordringer på økonomien. Problemer med at få månedsrapporter, budgetter der
ændres og at få det store overblik.
Teknisk udvalg:
Jørgen og Jan Ferre arbejder på det nye reglement for trampolin.
Ralph og Thomas sættes på reglement for tumbling.
Der er ikke de store ændringer og nok ingen der for betydning i DK.
Intet fra de øvrige udvalg.
14. Eventuelt.
Intet.

Mødet sluttede kl. ca. 22.

