Referat af UTT-mødet 19. august 2013 – Skype-møde.

Til stede: Flemming, Rikke, Bo, Sarah, Jette, Betina og Marianne.
Afbud: Trine (på bagkant).
Referat: Marianne
1. Godkendelse af dagsorden
Nye punkter:
- Håndbog – tages under nyt fra udvalg
- Sommercamp – tages under økonomi
2. Godkendelse af sidste referat
Godkendt.
Hvad med startpakker. Sarah savner oplysninger om hvem der er tilmeldt kurserne på
startpakkeordningen. Marianne spørger Joan/Jan om oplysningerne kan sendes til
Sarah/Marianne.
3. Økonomi
Halvårsrapporter er gennemgået og forhåbentlig er alle fejl rettet.
Rikke og eventuelt Marianne skal have et møde med den nye regnskabsmedarbejder, når hun
starter.
Det foreløbige regnskab af sommercamps er positivt. Lige nu ser det ud til at vi får et overskud
på omkring kr. 10.000,- En af årsagerne er at der kun skulle betales overnatning for springerne
og ikke for trænere. Det giver en stor besparelse.
Rikke laver en præsentation af økonomien vedrørende sommercamps på aktivitetsmødet.
4. Rep.møde
Valglister:
TBU:
- Betina stopper og der er ikke fundet en afløser. Det er muligt at formandsopgaverne deles
mellem udvalgets medlemmer.
- Maria overtager ansvaret for område 3
TUU:
- Der mangler medlemmer.
- Sarah vil gerne stoppe som formand – i hvert fald hvis der skal ske mere end i år.
Elite:
Bo er på valg og stopper. Vi har ikke fundet en afløser.
TTU:
Da Trine ikke var med, så vides det ikke.
Ledelsen:
Marianne er på valg og fortsætter.
Rikke er på valg og fortsætter.
Der skal være en regionsansvarlig og jeg foreslår at vi vælger den person, der sidder i ledelsen
fra breddeudvalget.
Formanden vælges på rep.mødet, mens de øvrige medlemmer vælges på aktivitetsmødet.

Beretninger:
Alle skal aflevere beretninger og valglister til Marianne senest 20. september (skal afleveres til
kontoret 1. oktober).
Rikke må gerne lave budget-opstilling.
Marianne sender materialet samlet til kontoret.
5. WC 2013
Der er OK-møde på torsdag den 22. august
- Der er kommet en oversigt over de foreløbige tilmeldinger fra FIG.
- Der er forespørgsler/tilkendegivelser fra 3 lande til juniortumblingkonkurrencen.
6. Projekter 2013
Gymnastikportalen:
Ingen har været på portalen. I opfordres igen til at ”lege” lidt med portalen, så vi kan få gang i
brugen af den.
Efterskole/højskolekurser:
Ingen ændringer siden sidst.
Tumblingkurser:
Der har været minimal korrespondance omkring kurserne, så de bliver ikke klar i år.
7. Næste møder
Fysisk møde 12. september 2013 kl. 18:00 på DGFs kontor.
Skypemøde 21. oktober 2013 kl. 20:30.
8. Kort nyt fra de enkelte udvalg
Breddeudvalg:
Intet.
Elite:
Tumbling: Der har været nogle tumblere på forskellige træningslejre/samlinger her i sommer
Landsholdet (4 herrer og 1 dame) tager til Lule cup.
Trampolin: Maila er som bekendt ude med en skade, som kan tage meget lang tid.
Kraftcentre/talentarbejdet er ved at blive ensrettet, så alle arbejder efter samme foreskrifter.
Uddannelsesudvalget:
For at kunne kontrollere at dem der tilmelder sig øvede og videregående har været på det/de
foregående kurser, savnes lister over hvem der tidligere har været på trampolinkurser og hvilke
kurser det har haft.
Der er fuldt hold på grundkurset (25 tilmeldte og 3 på venteliste). Der er 13 tilmeldte på øvede
kurset. Begge kurser afholdes i Strib.
Teknisk udvalg:
Intet nyt.
Materialefonden:
Jan Donde har hentet mapperne hos Gitte i Nyborg. Der er udsendt fakturaer for leje i 2013.
Der er så kommet mange tilbagemeldinger, der noteres. Marianne har aftalt møde med Jan for
at fordele opgaverne mellem kontoret og vores materialefondsansvarlige.

Forbundsbestyrelsen:
Der var stort tillykke til RopeSkipping for medaljer og godt EM-arrangement i Aalborg. Tillykke
til Trampolin med Peter og Christians bronzemedalje til WorldGames og til Tumbling med
Anders flotte 5. plads.
Jan Donde har sagt sin stilling som direktør op. Han stopper ved udgangen af september, men
er til rådighed for formanden resten af året. Proceduren med at få ansat en ny direktør er
startet.
Der er startet en ny sportskoordinator og der starter en ny regnskabsansvarlig i september.
Vi har fået Joan som sportskoordinator. Joan skal klare både udvalget og elitedelen med
tilmeldinger, rejser etc. Joan deltager på vores næste møde, hvor vi skal afstemme
arbejdsopgaver og snitflader.
Der er indgået aftale med DGI om en fælles delegation til næste Gymnastrata – aftalen er
kommet i stand efter vores møde.
Håndbog:
Betina har rettet næsten hele hendes del – alle klubtræf, mangler seniortræf.
Marianne har rettet diverse årstal og andre småting.
Elite – ingen ændringer.
Sarah – ingen ændringer til UU.
Trine har ikke ændret. Dette skal gøres senest 31. august. Herefter vil Marianne sende den til
Joan til upload på hjemmesiden.
9. Eventuelt
Intet.

