Referat af mødet 22. november 2012.

Til stede: Bo, Flemming, Sarah, Trine, Rikke, Jette og Marianne.
Afbud: Betina.
Referat: Marianne
1. Godkendelse af dagsorden.
Tilføjet to nye punkter:
Punkt 3 om budget
Punkt 4 startpakker.
2. Godkendelse af referat.
Ingen kommentarer.
3. Budget
Fanølejren skal gå i nul. Lone skal sende budget. Få Lone til at sende kontrakt på Fanøhallen
(Tilføjet 03.12.12 Lone har faktisk endnu ikke fået den endelige kontrakt – har pt. kun mundtlig aftale).
Alle skal have budgetterne tilsendt – Marianne sender rundt.
Vi skal have kigget alle budgetter igennem.
Vi laver de fleste møder som skype-møder.
4. Startpakker
Marianne taler med Lone, som kontakter Sarah ang. startpakkerne.
Hvor kommer pengene til kurserne fra i forbindelse med startpakkerne.
Marianne tager fat i kontoret for at finde ud af hvem der står for startpakkerne på kontoret og
hvordan vi kan få oplysninger omkring hvem der har brugt hvilke ydelser på startpakkerne.
5. WC 2013.
Der skal flere tumbling-folk i organisations.
Flemming og Jette spørger rundt på søndag.
Michael Jensen forventes at deltage i mødet.
Vi gennemgik organisationen og hvem der lige nu står på hvilke poster.
6. Opfølgning af årsmødet
Kun de manglende præmier, som nu skulle være på plads.
7. Projekter 2012
Budgetlægningsprocedurer (Rikke):
Fra 2013 vil der ikke bliver udbetalt penge til nogle, hvis udgiften ikke er budgetlagt eller der
har været ansøgt hos UTT/Rikke.
Rikke sender mail alle udvalg om den nye procedure.
Kontakt til klubber:
Er ikke kommet videre.
8. Projekter 2013
TUU: projekt med efterskoler/højskoler
Jesper Lind tager fat i 2 efterskoler, for at finde ud af hvad der efterspørges.
Bo Tureby bruges til materiale og uddannelse.

Tumblingkurser:
Christian har lavet et oplæg til tumblingkurser – Flemming og Michael kører kurserne. Der skal
også være instruktørføl, så der er nogle til at overtage på sigt.
Gymnastikportalen:
Jette sørger for en miniguide til oprettelse af brugere, brug af foldere m.m.
Internationalt dommerkursus er på skinner. Det bliver muligvis rykket fra Idrættens Hus til
Hvidovre.
Indbydelsen bliver udsendt så snart der er go fra FIG.
9. Næste møder
Onsdag den 19. december 2012 – Skypemøde kl. 20:30
Torsdag den 7. februar 2013 – Skypemøde kl. 20:30
Budgetmøde (for de interesserede): Torsdag den 21. marts kl. 18:00 hos Rikke
10. Nyt fra de enkelte udvalg.
Lidt fra Rep.mødet.
Breddeudvalg:
Fie har meddelt at hun ikke længere ønsker at være med i breddeudvalget og har fået Malene
til at overtage med hensyn til Klubtræf i område 4.
Tres:
Der sker noget  Rapportering er ved at være på plads.
Tues:
ATK – skal startes op på tumbling.
Licenser: Hvad sker der hvis man har indløst licens til TeamGym og så 14 dage før en tumbling
konkurrence tilmelder sig tumbling? (Tilføjet 27.11.12 Man behøver ikke at registrere sig til disciplin
nummer 2 – altså har man købt licens til TeamGym, så kan man uden videre stille op til en
tumblingkonkurrence)

Uddannelsesudvalg:
Jesper tager til Birkerød og holder et minikursus. Hvad skal aftenen kaldes for at vi kan få point
i DIF-fordelingsnøgle? Der spørges på kontoret. Hvem gør dette?
Teknisk udvalg:
Der er kommet styr på hvilke medaljer, der skal til hvilke konkurrencer. Skal der graveres i
pokaler, må man selv betale.
Materialefonden:
Marianne har ikke fået fat i Gitte.
Vi skal have fundet en der vil overtage efter Gitte.
11. Eventuelt.
Penge der refunderes i forbindelse med konkurrencerne i december, kan vi få dem overført til
næste år, hvis vi ikke har fået brugt dem? Hvem gør dette?

