Referat af UTT-mødet 30. april 2013 – Skype-møde.

Til stede: Trine, Betina, Bo, Sarah og Marianne.
Afbud: Flemming og Rikke. Savnede Jette.
Referat: Marianne
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt – ingen nye punkter
2. Godkendelse af sidste referat
Sidste referat godkendt.
3. Økonomi
SommerCamp: Der er talt med begge lejrledere omkring økonomien. Begge lejre afholdes,
men da der ikke er fyldt op på den store lejr, skal trænerstaben reduceres.
Hvordan sikrer vi at vores poster bliver posteret korrekt fra start?
4. Startpakker
Hvem har ret til gratis kurser, gratis springere til klubtræf?
Når der bliver indgået nye kontrakter, skal der sendes en kopi til Lone Pultz.
Hvem på kontoret står for pakkerne?
5. WC 2013
Er invitationen til tumbling juniorkonkurrencen sendt ud?
6. Projekter 2012
Kontakt til klubber:
Intet nyt.
Budgetlægning:
Intet nyt.
7. Projekter 2013
Gymnastikportalen:
Intet nyt.
Efterskole/højskolekurser:
Intet nyt – Jesper Lind er tovholder pt.
Tumblingkurser:
Opstart på almindelige kurser, men svært at finde folk.
Har bedt om budget på kursusmateriale.
Internationalt dommerkursus:
Er afholdt.
8. Målsætningsaftale
Vi laver ikke de store ændrer i den aftale, som blev lavet sidste år. Dog rettes et par småfejl.
Håndbog fjernes i punkt 8.
Udvalg og adresser tilrettes til deres nuværende medlemmer.
Bredde: Fie, Flemming og Sebastian slettes. Marlene og Maria indsættes.

Uddannelse: Christian og Ditte slettes. Sarahs adresse rettes.
9. Næste møder
Skypemøde 10. juni 2013 kl. 20:30.
10. Kort nyt fra de enkelte udvalg
Breddeudvalg:
Næste møde er efter Senior DM.
Klubtræf tilrettes i de enkelte områder. Der har været tale om retningslinjer i forbindelse med
bedømmelser af klubtræf – dommerregler, reglement.
SeniorTræf gik fint, men vil gerne se flere klubber deltage. Næste år afholdes træffen i Ry.
Trampolinprisen forsøges igen i år.
Elite:
Ikke yderligere.
Uddannelsesudvalget:
Ikke yderligere.
Teknisk udvalg:
Internationalt dommerkursus gik fint. Der skal aftales møder/kurser for alle dommere.
Der arbejdes på placering af næste års konkurrencer.
Til senior DM forsøger WC-teknikgruppen at afprøve WC-setup’et for at se hvordan det virker,
men det afhænger af om der bliver indkøbt nye pc’ere inden DM.
Materialefonden:
Intet nyt.
11. Eventuelt
Der skal oprettes en DropBox til brug for redigering af håndbogen. Bo opretter. Marianne får
den seneste håndbog fra kontoret.

