Referat af UTT-mødet 23. januar 2014, Skypemøde.

Til stede: Rikke, Bo, Trine, Flemming, Sarah, Maria og Marianne.
Afbud: Jette.
Referat: Marianne
1. Godkendelse af dagsorden
Nye punkter: Ingen
2. Godkendelse af sidste referat
Godkendt.
3. Økonomi
Rikke gav en orientering omkring månedsrapporter. De økonomiansvarlige skriver rettelser
direkte til Hanne med kopi til Rikke. Er der spørgsmål til afklaring, så kontakt Rikke. Kan I ikke
selv nå at gennemgå rapporterne eller savner sparring, så kontakt Rikke. Der bør ikke være to
der skriver samme kommentarer til Hanne.
Der arbejdes intenst med tilmeldingsmodulet til konkurrencer, for at få styr på tilmelding til
licensfrie konkurrencer, hvor der også er deltagere der betaler licens.
Rikke laver mail med de nye gebyrer og rundsender til vores medlemmer.
Er der tilkaldt ekstra dommere til klubtræf, hvor der ikke er nok dommere fra de tilmeldte
klubber (når tilmeldte klubber har sendt det korrekte antal dommere), sendes rejseafregning til
Maria.
Vi ansøger om at få overflyttet det vi ikke har udnyttet til dommeruddannelse fra 2013 til 2014.
Rikke laver ansøgningen.
4. Fælles DM 2014
Der er kommet en mail med forespørgsel på en beskrivelse af trampolin og tumbling. Marianne
sammensætter ud fra det der findes på nettet.
5. Repræsentantskabsmøde 2014.
Datoen for rep.mødet 2014 er den 25-26. oktober 2014. Det rammer igen et par konkurrencer.
(Har vendt datoen på bestyrelsesmødet 1. februar og datoen bliver nok ikke flyttet. Har fået
lovning på at få datoen for 2015 snarest, så vi ikke får lagt konkurrencer m.m. den weekend)
6. Projekter 2013
GoogleDrev:
Maria er i gang med vejledning, som sendes snarest (Er sendt 28.01)
Tumblingkurser:
Der mangler budget fra Michael og Christian, før der sker mere.
7. Næste møder
Skypemøde 6. marts flyttes til 13. marts 2014 kl. 20:30
Budgetmøde 3. april 2014 kl. 18:30 i DGFs mødelokale

Skypemøde 28. april 2014 kl. 20:30
8. Kort nyt fra de enkelte udvalg
Forbundsbestyrelse:
Der er kommet ros for vores håndtering af øvelsen med at få de nye gebyrer ”spiselige”.
Breddeudvalg:
Hvad gør vi med betaling af dommere, når klubberne i klubtræf har stillet de dommere der er
forpligtet til, og der stadig mangler dommere, som så bliver hentet fra dommerlisten.
Elite:
Der mangler en eliteudvalgsformand – forbundsledelsen arbejder på at finde en person.
Rejser og tøj er igen flyttet til de frivillige.
Uddannelsesudvalg:
Intet.
Teknisk udvalg:
Der er blevet arbejdet med nyt uddannelsesmateriale og struktur til dommeruddannelsen. Alle
dommere skal på kursus hvert 4. år i fremtiden. Der afholdes de første kurser for
trampolindommere i august/september 2014.
Der afholdes tumblingdommerkurser i december/januar.
Materialefonden:
Prisen på leje af trampoliner skal stige – den er ikke steget de sidste mange år. Der skal
eventuelt forskellige priser på de forskellige trampoliner, så de nye trampoliner er dyrere end
de gamle.
9. Eventuelt
Startpakker:
Vi mangler stadig oplysninger om hvem der pt. er på startpakkeordningen.
Vi vil gerne have en kopi af alle de startpakkeaftaler der findes.
Hvem har brugt af deres mulighed for at sende folk på trænerkurser?

