DGF’s eliteudvalg 29. august 2013
Brøndby 17.30-20.30

Referat
1. Velkomst og en bid mad ☺
2. Status ungdomslejr 2014 Status (ved HB)
Gennemgang ved HB. Møde i arbejdsgruppe har ikke været afholdt endnu grundet travlhed
med bygningen af SG huset. HB indkalder snarest til det første møde i arbejdsgruppen.
Ikke alle gymnastikarter har budt ind med emner til arbejdsgruppen, men alle tilkendegiver,
at de vil stille med nogen til mødet, når der indkaldes.
3. Ny struktur i DGF og budgetudfordringer i bestyrelsen (orientering)
Gennemgang af udfordringer og muligheder i forbindelse med den nye struktur og budget
v/FK. Debat om strukturen og budgettet. Ingen konklusion. MS konstaterede at der ikke er
blevet og ikke vil blive rørt ved Elitesektionernes budgetter trods udfordringer med
forbundets samlede budget.
4. Ny direktør i DGF
Jan slutter 30. september og der bliver ingen officiel afslutning. Flemming Knudsen, Jytte
Storm og Anne-Mette Lund og Anders Jacobsen udgør arbejdsgruppe. Ekstern konsulent
sættes på processen. Debat om konsekvenser.
I overgangsfasen vil driftsansvaret i de enkelte afdelinger fortsætte. Flemming er som
Formand overordnet ansvarlig.
Ny direktør forventes ansat pr. 1. januar 2014
5. Projekt ’Kvindelige profiler (Svar fra ledelsen, Udkast til projektbeskrivelse (ved MS)
Ledelsen udtrykker opbakning til projektet, men kan ikke aktuelt afsætte ekstra midler til
området.
MS gennemgang af status for de foreslåede kvindelige profiler fra TRA, IG og TUM.
Enighed om antallet af støttede skal være smalt i 2014 og indsnævres yderligere i 2015.
Endelig beslutning udskydes til mødet den 14. november, således at resultaterne ved VM
kan tages med i overvejelserne.

6. Politisk og administrativ elitestruktur (Status, afsluttende proces og implementering)
Orientering ved MS. Anne-Mette Lund og MS fremlægger oplægget på
repræsentantskabsmødet. MS mailer forslaget til EU til orientering.
7. Opfølgning på temadrøftelse: om Optag af nye gymnastikarter i DGF’s elitesatsning
MS: DGF bør være mere afklaret og skarpere i forhold til at definere, hvad elite er og
hvordan eliten skal støttes, og hvad der kræves. Internationalt resultatniveau og
international organisering og udbredelse skal være vigtige parametre.
MS tilkendegiver holdningen, at der med de forhåndenværende midler bør prioriteres
skarpere oppefra mht. DGF’s elitesatsning
NE opfordrede til anerkendelse fra centralt hold af gymnastikarter på udviklingsstadie.
8. Repræsentantskabsmøde 2013
MS meddelte at han trækker sig som formand for EU.
9. Mødeplan 2013
14. november i Brøndby (tors)
10. Evt.
Erik Juhl Mogensen stiller op til UEG’s eksekutivl Komite og Max til teknisk komite i
TeamGym.
MS foreslog Kenneth Heiner Møller som inspirator vedr. kvinde fastholdelse
PJ en der følger dem hele vejen fra ble til 3 g

