Referat af UTT-mødet 28. april 2014, Skypemøde.

Til stede: Bo, Rikke, Maria, Jette, Flemming og Marianne.
Afbud: Sarah og Trine.
Referat: Marianne
1. Godkendelse af dagsorden
Nye punkter: Ingen
2. Godkendelse af sidste referat
Godkendt.
3. Økonomi
Kvartalsrapporter er kommet. Rikke har lavet en gennemgang, som er sendt til alle udvalg til
kommentarer.
Vi tog en hurtig gennemgang af vores regnskab for 2013, samt overordnede tal fra DGF.
Generelt skal der fremover generes et overskud i alle konkurrence udvalgene.
4. Startpakker/Materialefond
Priserne på trampolinleje skal stige 10% næste år (2015). Derefter skal lejen stige 2% pr. år.
Marianne har fået de ”flyers” som vi har på startpakker. Marianne hører om de findes i et worddokument. Maria, Marianne og evt. Sarah kigger på ordlyd og får tilrettet. Det skal ikke længere
være trykte dokumenter, men word-dokumenter (konverteret til pdf), der hurtigt og nemt kan
ændres. Når ”flyers” er tilrettet, skal de være tilgængelige på nettet.
5. Projekter 2013
GoogleDrev:
Maria har sendt invitationer til et googledrev. Vi forsøgte os lidt med at kigge i drevet. Vi
arbejder videre. Lige nu ligger håndbogen på drevet.
Efterskoler/højskoler:
Intet nyt
Tumblingkurser:
Vi sætter kurserne på budgettet i 2015 og håber på at der sker noget, så vi forhåbentlig kan få
kurserne i gang i 2015.
6. Næste møder
Skypemøde 16. juni 2014 kl. 20:30
Skypemøde 18. august 2014 kl. 20:30
7. Kort nyt fra de enkelte udvalg
Forbundsbestyrelse:
Der blev fortalt lidt om de tiltag der er i gang i forbundsbestyrelsen. Her er arbejdet omkring
strategi 2016-2020 i gang. Der er nedsat et par arbejdsgrupper der skal komme med input til
strategien.
Der er blevet udsendt et nyhedsbrev ”DGF#Update” til alle frivillige og ansatte i DGF. Dette
nyhedsbrev vil udkomme ca. en gang om måneden. Det er værd at læse, for her står der en
masse om hvad kontoret, ledelsen og bestyrelsen arbejder med.

DIF, DGF og Svømmeunionen har igangsat et projekt om fastholdelse af de unge m.m.
Dato for repræsentantsskabsmødet 2014 og 2015 er fastsat. (2014: 25-26. oktober på Scandic
Hotel i Hvidovre, 2015: 23-24. oktober i Idrættens Hus).
Breddeudvalg:
Der er ændret lidt i antallet af dommere, som klubberne stille med til klubtræf. Det vil ikke
betyde ret meget for de fleste klubber, det påvirker kun de klubber der stiller med rigtig mange
deltagere.
SommerCamp bliver igen i år afholdt i Århus. Vi savner mulighed for at se tilmeldte til
SommerCamps’ene (er muligt da referatet blev skrevet).
Elite:
Der har lige været afholdt EM, hvor senior trampolin ikke ser så godt ud, mens
ungdomsspringerne stormer frem. På tumblingsiden er det omvendt, hvor seniorherrerne jo
vandt bronzemedaljer. Juniorerne er knap så stærke.
I trampolin er der godt gang i ungdomsarbejdet. Der har været afholdt et møde med
klubtrænerne til de springere, der deltager i juniorlandsholds- og talentarbejdet.
Uddannelsesudvalg:
Intet nyt.
Teknisk udvalg:
Intet nyt.
Materialefonden:
Intet udover det der er under punktet med startpakker.
8. Eventuelt
Vi talte omkring indkøb af diverse materialer, til brug i udvalgene. Efter vi har fået sammenlagt
vores budgetter i et samlet budget, foreslår Rikke at indkøb overordnet styres af hende,
forstået således. at det stadig fortrinsvis er Trine (teknisk udvalg) der bestemmer, hvad der skal
fornyes. Udvalgene kan selv indkøbe mindre nyanskaffelser, såsom printerpatroner og
lignende. De større indkøb skal lige verificeres hos Rikke, som sikrer at der er penge nok på
kontoen til indkøbet.
Lige nu skal der indkøbes et par projektorer til breddeudvalget, til resultatformidling til klubtræf.

