Referat af UTT-mødet 13. marts 2014, Skypemøde.

Til stede: Bo, Trine, Sarah og Marianne.
Afbud: Rikke, Flemming, Jette og Maria.
Referat: Marianne
1. Godkendelse af dagsorden
Nye punkter: Ingen
2. Godkendelse af sidste referat
Godkendt.
3. Økonomi
Vi har fået afslag på vores ansøgning om overførsel af midler fra sidste år, men man vil se
venligt på en eventuel overskridelse af budget på dommeruddannelse.
4. Startpakker/Materialefond
Jeg har fået lidt information om materialefonden. Der arbejdes stadig på startpakkeinformation.
5. Projekter 2013
GoogleDrev:
Intet nyt.
Efterskoler/højskoler:
Intet nyt
Tumblingkurser:
Intet nyt.
6. Næste møder
Møde med DGF-ledelsen og budgetmøde 3. april 2014 kl. 19:00 i DGFs mødelokale OBS
ændret starttidspunkt.
Skypemøde 28. april 2014 kl. 20:30
7. Kort nyt fra de enkelte udvalg
Forbundsbestyrelse:
Lidt information fra sidste bestyrelsesmøde, som ikke blev sagt på mødet.
Der er nedsat fokusgrupper i forbindelse med strategi 2016-2020, som skal udarbejdes i løbet
af det næste års tid, så den kan være klar til vi skal lægge budgetter for 2016.
DIFs fordelingsnøgle: Vi skal stadig arbejde på at få registreret så mange af vores aktiviteter
som muligt, så vi kan få udnyttet mulighederne for at få penge fra DIF. Sanne (på kontoret) kan
hjælpe med registrering af aktiviteter. De aktiviteter der allerede går via DGF (konkurrencer,
kurser, sommercamp etc.) er allerede registreret. Det er hvis vi laver andet der giver point –
f.eks. klubbesøg.
Der skal mere fokus på medlemsindberetningen, da de fleste indberetter for få medlemmer. De
fleste indberetter det antal, der er pr. 1.1, men faktisk skal der tælles antal medlemmer gennem
hele året. Foreninger vil blive orienteret om dette.

Breddeudvalg:
Intet.
Elite:
Der er problemer med den nye tøjaftale. Denne er også diskuteret på DGFs bestyrelsesmøde.
Der er kommet ny springerrepræsentant i tres.
Uddannelsesudvalg:
Der er sat datoer på kursusweekenderne efter sommer (30-31. aug. og 13-14. sept.). Kurserne
afholdes i Strib.
Teknisk udvalg:
Der er afsat datoer til dommerkurser (16. eller 17. aug. og 22. eller 23. aug.). Det ene kursus
øst for Storebælt, det andet vest for.
Materialefonden:
Intet.
8. Eventuelt
Intet.

