Referat af UTT-mødet 10. juni 2013 – Skype-møde.

Til stede: Flemming, Trine, Rikke, Bo, Sarah og Marianne.
Afbud: Jette og Betina.
Referat: Marianne
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt – ingen nye punkter
2. Godkendelse af sidste referat
Sidste referat manglede, derfor ingen godkendelse.
3. Økonomi
Trine har ikke fået den sidste økonomirapport, da Karin manglede oplysninger om hvorvidt vi
har budgetteret med hele indtægten for konkurrencerne eller kun den andel, som vi tidligere
har fået. Vi har i 2013 kun budgetteret med andelen, som vi hele tiden har fået.
Fra budgetforhandlingerne i weekenden:
Vores budget er skåret med 30.000,- kr.
De 10.000,- kr. til projektet med efterskolekurser er fjernet (sættes på igen i 2015).
Kursusindtægter er forhøjet med 12.000,- kr. (Vi havde ikke budgetteret med hele kursus
indtægten, men kun de 90 %, som vi tidligere har fået).
8.000,- kr. er sparet væk på møder og administration i ledelsen.
Da vi har budgetteret med rigtig mange penge på administration (ikke møder), må I meget
gerne se om det virkelig er det afsatte beløb, der skal bruges på administration.
Vi har et ønske om at få en liste over projektnumre, så vi eventuelt kan få dem på både budget
og afregninger.
4. Startpakker
Jan Donde har fundet ud af at vi ikke har en kontrakt liggende med Sorø, så Jan vil forsøge at
få lavet en.
Der er også rod i kontrakten med Ry. Jan kigger også på dette.
Marianne forsøger at få svar på hvem der pt. har gratis kursuspladser og gratis tilmelding til
klubtræf. Hvor mange gratis kursuspladser en klub under startpakkeordningen har.
Tumbling er i gang med at kigge på startpakker på tumblingområdet.
5. WC 2013
Intet nyt. Der er OC-møde den 19. juni i Brøndby.
6. Projekter 2012
Kontakt til klubber:
Intet nyt.
Budgetlægning:
Vi har afholdt vores budgetmøde og skal til næste år have mere fokus på at få sat
beregningerne på de enkelte beløb ind i regnearket, så vi efterfølgende kan redegøre for
hvordan beløbet er fremkommet.

7. Projekter 2013
Gymnastikportalen:
Jette har oprettet foldere og klargjort portalen. Alle opfordres til at uploade relevante
dokumenter på portalen. Er der problemer med upload, så send dokumenterne til Jette som så
vil uploade dem.
Efterskole/højskolekurser:
Er sat lidt på stand by, da vi mangler en indgang til skolerne. Der undersøges stadig
muligheder.
Tumblingkurser:
Christian og Michael arbejder på at lave videomateriale til kurserne. Sarah har bedt om et
budget for materialet før de går i gang, så vi ikke får en stor regning, vi ikke kan betale.
Kurserne afholdes i DGF-regi.
Internationalt dommerkursus:
Er gennemført, men der mangler lige de sidste regninger, så vi kan få afsluttet regnskabet.
8. Næste møder
Skypemøde 19. august 2013 kl. 20:30.
Fysisk møde 12. september 2013 kl. 18:00 på DGFs kontor.
9. Kort nyt fra de enkelte udvalg
Breddeudvalg:
Der har været afholdt møde i område 3 med klubberne.
Betina stopper i udvalget og derved også som formand ved næste valg.
Elite:
Eliteudvalget har talt om at igangsætte et projekt, som omhandler tabet af især kvindelige
topatleter. Trampolin, tumbling og idrætsgymnastik mister ofte de kvindelige udøvere, når de
bliver teenagere. Dette projekt passer godt i det projekt, som DGF er ved at starte op sammen
med DIF og Svømning.
Der er besluttet en ændring i strukturen i Eliteudvalget, så der nu bliver et Eliteudvalg, som
består af de aktiviteter, som får elitestøtte fra DGF. Derudover oprettes et vækstforum for de
aktiviteter, der ikke får støtte fra DGF og som ønsker at have elite. Aktiviteterne i vækstforumet,
kan arbejde for at opnå støtte fra DGF og dermed flytte over i Eliteudvalget.
Eliteudvalgsformanden sidder også som formand i vækstforumet.
Elitens økonomi flyttes til de enkelte elitesektioner, der herefter er budgetansvarlige på samme
måde, som aktivitetsudvalgene. Elite/sportschefen har det overordnede ansvar for budgettet,
men ikke de daglige posteringer.
Uddannelsesudvalget:
Der holdes møde i udvalget i nær fremtid.
Teknisk udvalg:
Intet nyt.
Materialefonden:
Jan Donde har foreslået at vi flytter alt det administrative i forbindelse med Materialefonden ind
på kontoret. Vi skal stadig have en ansvarlig, som har kontakten mellem klubber, UTT og
kontoret.

10. Eventuelt
Vi skal have oprettet en DropBox til brug for redigering af håndbogen. Bo opretter DropBox.
Marianne får den seneste håndbog fra kontoret.

