Roskilde TeamGym Generalforsamling:
Sorø Gymnastikefterskole – mødelokalet 1.sal i springcentret
Torsdag den 16/3 2017 kl 18.00 – 21.00
Beslutningsreferat
1) Valg af dirigent
Pernille Lauritzen valgt som dirigent
2) Valg af referent
Charlotte Frimer Petersen valgt som referent
3) Bestyrelsens beretning
Formand Thomas Frandsen indledte med at beklage, at foreningens GF bliver
afholdt i Sorø, hvilket nogle har syntes var langt fra hvor foreningen er
hjemmehørende. Halsituationen taget i betragtning er det dog her, hvor flere
gymnaster (og hermed stemmeberettigede medlemmer (alle gymnaster der er fyldt
16 år har stemmeret)) samtidig er i gang med træning og dermed flere forældre er
til stede i hallen, at flest deltagere i GF kan forventes. Derudover
Derefter aflagde formanden beretning. (Vedlagt referatet her).
Opdatering om Springcenter og Dampradio (v. Frank Veje Jakobsen)
Kasper Frederiksen og Frank Veje Jakobsen har begge siddet med i styregruppen
vdr. etablering af springcenter i Roskilde. Dampradioen går i retten fordi de ikke har
tiltro til, at Roskilde Kommune har til hensigt at etablere et springcenter.
Dampradioen tror derimod, at det er en pseudoplanlægning for at få Dampradioen
ud af Kildegårdens lokaler.
Pt pågår en dialog mellem Roskilde Kommunes og Dampradioens advokater bl.a.
omkring lokaleløsning andet sted i byen til Dampradioen.
Pernille Lauritzen fortæller, at dommen fra byretten handler om påstand fra
Dampradioen, at flytning af lokale er en forvaltningsretlig afgørelse og at denne ikke
er gyldig. Dommen fra Byretten lyder, at der er tale om en ”privatretlig” aftale.
Dampradioens advokat fører påstanden videre til Landsretten. Resultatet er indtil
videre ”bare” forsinkelse af processen med byggeriet af springcenteret.
Thomas Frandsen kommenterer, at kommunen forsøger konstruktivt at løse sagen
og RTG har derfor ikke ønsket at deltage ”progressivt” i debatten.
Det forlyder endvidere, at et andet springcenter i Ramsømaglehallen står klar d. 20.
november og her skal RTG selvfølgelig have så mange haltider som muligt.
4) Sportschefen fortæller om året hidtil – og planer for næste sæson (v. Kasper
Frederiksen).
På trods af udfordringer med faciliteter har det bragt gode ting med sig. F.eks. er
der skabt stor samhørighed i klubben på tværs af hold fordi der er trænet ”fælles” i
Sorø og andre steder.
Kasper takker også klubbens mange engagerede forældre, der altid er klar til at
give en hjælpende hånd.

Flere nye trænere i klubben som har gjort det rigtig godt. Udfordring, at flere unge
trænere naturligt flytter i forbindelse med uddannelse. Allerede nu er Kasper godt i
gang med rekruttering af trænere til næste sæson.
Flot at der i denne sæson kan stilles to juniordrengehold, to juniorpigehold, 2
minipigehold og to seniorherrehold.
Der håbes på samme træningstider i næste sæson som i denne og forhåbentlig de
fleste træninger i Ramsøhallen (efter 20 november)- men stadig en del i Sorø .
Der bliver udarbejdet en forældremanual og trænermanual. For trænerne skal
hovedfokus være at gøre gymnasterne gode. Gerne forældreudvalg på alle hold,
der kan støtte holdet på forskellig vis.
Sigte for foreningen at se på hele gymnasten. Det vil sige kompetencer i forhold til
det sociale, taktiske, tekniske, konceptuelle og kulturelle.
Fortsat uddannelse af trænere internt i foreningen og afholdelse af seminarer f.eks.
om førstehjælp.
Kasper Frederiksen skal frem mod 2020 være coach for alle svenske landshold,
men det vil ikke influere på sportschefjobbet i RTG.
Der blev spurgt til fokus på minipigeholdet. Nogle forældre føler minipigeholdet
bliver overset og får de ringeste træningstider og træningsforhold.
Kasper Frederiksen og Thomas Frandsen svarer, at minipigeholdet har fået en
super opgradering på trænersiden – 2 af danmarks absolut dygtigste pigetrænere
på springsiden og derudover dygtige rytmetrænere og hjælpetrænere – og i det
hele taget klubbens største trænerteam på 5. Derudover er der hos bestyrelse og
sportschef en opfattelse af, at minipigeholdets forældre ikke ville være tilfredse med
hverdags(aften)træninger i Sorøpå grund af transport – det er dog forkert opfattet
ifølge de 3 tilstedeværende minipigeforældre .
5) Fremlæggelse af regnskab for 2016 (v. Troels Kemner)
Troels Kemner fremlagde regnskab for 2016. Regnskabet udviser et bruttoresultat
på kr. 20.942,67. Efter administrationsomkostninger ender 2016 med et resultat på
kr. -6.038,38.
Regnskab 2016 godkendes af generalforsamlingen.
6) Fremlæggelse af budget for 2017 (v. Troels Kemner)
Budget 2017 viser et budgetteret underskud på kr. 242.521,62
Budgetindtægter forudsætter samme antal medlemmer og uændret
kontingentsatser.
Der bliver spurgt til muligheder for at øge indtægterne. Bestyrelsen har mange
idéer, men er også her udfordret på de manglende (trænings)faciliteter. Vil hellere
satse på nye tiltag og events, når RTG har fået sit eget sted. Der søges i øvrigt
bredt på arrangementer under GymDanmark som vil kunne øge indtægterne i
klubben.
Forældre til minipige spørger om RTG kun er for eliten og at det i givet fald burde
meldes ud til nye gymnaster. Oplever ikke, at der er plads til bredden i RTG.
Frank Veje Jakobsen svarer, at RTG er en eliteklub, men det vigtigste for nye
gymnaster er drive, lyst og engagement. Fremadrettet er det tanken, at Roskilde
Gymnastik tager sig af bredden og Roskilde TeamGym tager sig af eliten og
modsat. RTG bliver aldrig en klub med 500 gymnaster fordi foreningen netop dyrker
eliten.
Forvirring over hele systemet som nye forældre skal gerne kunne imødegås med
den planlagte forældremanual.

7) Valg til bestyrelsen (vælges for 3 år ad gangen – hvert år er 2
bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen består af 6 personer)
Tilbestyrelsen genvælges: Thomas Frandsen – for 3 år
Genvalg til bestyrelsen: Jacob Chabert Hansen (3 år) og Hans-Henrik Schmidt(2 år)
Valg af suppleant: Frank Veje Jakobsen
Valg af revisor: Dorthe Popp-Madsen
8) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
9) Eventuelt
Info: Mini Forbundsmesterskaberne i Roskilde d. 5. – 7. maj. Her mangles masser
af arbejdskraft fra forældre og gymnaster. Byd ind på opgaver på Place2Book –
linket er tidligere udsendt – der er brug for en masse hjælp.
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=e9b6
562010

Info: GymBattle d. 4. november i Roskilde. Her bliver også brug for hjælpere.
Info: Ny TeamGym struktur i Danmark fra næste sæson.
Frank Veje Jakobsen informerede om ny struktur i TeamGym. For mange hold til at
konkurrencerne kan gennemføres inden for rimelig tid på døgnet.
Nyt:
Mesterrække. Her kan kun deltage 96 hold, hvilket kan rummes på konkurrencer i
en weekend. Konkurrencer efter det kendte reglement. Mesterrækkens 4 bedste
hold fra hver række (micro, mini, junior og senior) går videre til DM.
Talentrække. Konkurrencer regionalt. Konkurrencer efter begynderreglement, der
er lempeligere.
Reglement tilpasset den nye struktur bliver meldt ud efter sæsonafslutning 2017.
Der stiles mod at tilpasse det danske reglement til det internationale på sigt.
Frank Veje Jakobsen nævner derudover, at DR har fået øje på seværdigheden ved
TeamGym-konkurrencerne. EM konkurrencen blev set af rekordmange tv-seere. Til
kommende DM sender DR 6 medarbejdere. Journalister og kamerafolk.
Der blev nedsat et udvalg der skal arbejde med forældremanual. Pt deltager Dorthe
Jørgensen (mor til Freja, minipige) og Pernille Lauritzen (mor til Magnus,
juniordreng) sammen med Kasper Frederiksen.
Vdr. Brejningegaard Camp. Attraktionen er ikke længere den samme ved at komme
til et springcenter som tidligere. Gymnasterne lægger heller ikke den samme
træningsintensitet i campen længere – måske af samme årsag. Socialt er det dog
en helt fantastisk weekend også på tværs af holdene. Der har i stedet været talt om
senior-camp i Oslo, andre træningsdage på Stevns eller lignende. Bestyrelsen er
meget åbne overfor gode forslag/input til andre arrangementer/træningscamps.

Hovedfokus for fælles camp er at give gymnasterne en oplevelse af, at man hører til
i en klub, hvor begge køn i alle aldre deltager.
Opfordring til at nedsætte ”camp-udvalg” med deltagelse af forældre.
Mødet slutter.

