Referat af mødet 7. februar 2013 – Skype-møde.

Til stede: Flemming, Trine, Betina, Rikke, Bo, Sarah og Marianne.
Afbud: Jette.
Referat: Marianne
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt – ingen nye punkter
2. Godkendelse af sidste referat
Godkendt uden bemærkninger
3. Økonomi
Rikke fortalte om budgettet på sommercamps.
Der er lavet en flyer og information på facebook.
Vi kiggede så lidt på hvordan de nye månedsrapporter fungerer.
4. Startpakker
Intet nyt
5. WC 2013
Der bliver kun juniorkonkurrence for tumbling.
Der er blevet tilknyttet en eventmanager – det er Janne Jelstad.
6. Projekter 2012
Kontakt til klubber:
Torben og Betina – intet nyt.
Budgetlægning:
Rikke har udsendt mail med information omkring udbetaling af udlæg.
Der er budgetmøde i marts.
Alle skal have tilsendt alle budgetter/budgetopfølgning for udvalget + underudvalg.
7. Projekter 2013
Gymnastikportalen:
Intet nyt.
Efterskole/højskolekurser:
Er i gang med at finde ud af behovet på efter-/højskoler.
Flemming har eventuelt nogle navne på lærer som kan kontaktes.
Tumblingkurser:
Flemming og Michael har møde angående ATK-kurser + plan for andre kurser.
Internationalt dommerkursus:
Mange udfordringer både på kontoret og internt i udvalget, men kurset afholdes som planlagt.
8. Næste møder

Budgetmøde (for de interesserede): Torsdag den 21. marts kl. 18:00 hos Rikke
Skypemøde 30. april 2013 kl. 20:30.
9. Kort nyt fra de enkelte udvalg
Breddeudvalg:
Møde omkring sommercamps – Lone/Anita laver indbydelse m.m. og sørger for kommunikation
med Skovbakken omkring det praktiske.
Møde med klubberne inden næste sæson afholdes.
Betina stopper som formand ved næste valg.
Tues:
Endnu en tumbler er taget i cirkus.

Tres:
Diskussion omkring juniorkonkurrence til WC 2013.
Uddannelsesudvalget:
Udvalget er gået i stå – der er kun 4 tilbage i udvalget.
Snart et møde angående efterårets kurser (aug/sept).
Ungdomsweekend aflyst. Hvad gør vi omkring ungdomsweekenden? Skal den kun afholdes
hvert andet år eller ??? Hvordan sørger vi for at få nok tilmeldinger.
Teknisk udvalg:
Internationalt dommerkursus + reglement er på plads.
Materialefonden:
Arbejder på at finde en afløser for Gitte og på at få materialet fra Gitte.
10. Eventuelt
Annie har spurgt om entre til klubtræf. Vi spørger hende om hvordan hun/de havde forestillet
sig at det skal foregå. Marianne sender mail til Annie.

