Referat af eliteidrætsbestyrelses møde torsdag 9. december
2021 kl. 18-20 på Rådhuset (I ”Dagligstuen”)
Deltagere: Marjan Ganjjou, Helle Christiansen, Flemming Jørgensen, Nikolaj
Bjerringfeldt, , Peter Vergman, Jimmi Mortensen, Anders Christensen, Signe Abildå
Afbud fra Kim Kristiansen og Jacob Teildorf

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Meddelelser fra formand og Fritid og Kultur
Kort status på klubudviklingsforløb ved Signe
Behandling af indkomne ansøgninger 2021
Foreløbigt regnskab for 2021 og forslag til
fordeling af restmidler
Indkomne ansøgninger for 2022
Forslag til overordnet budget for 2022
Planlægning af møder 2022 – medbring
kalendere
Eventuelt

Emne
1

Meddelelser fra
formand og
Fritid og Kultur

Indhold
Indstilling
Marjan sagde tak for
denne gang. Marjan bliver
ny formand for
arbejdsmarkedsudvalget
og Merete kommer
tilbage fra barsel til
februar. Marjan takkede
for den store indsats i
foreningerne.
Anders præsenterede det
nye Fritids- og
Kulturudvalg:
Fritid- og Kulturudvalget
Formand Merete
Scheelsbeck C
Thomas Bak A
Anne Mette Bak A
Nina Strøm Tønnes A
Toke Elling C
Melis Aydin C
Lars Prier O
Orientering om budget
2022
Ingen besparelser på
idrætsområdet, uændret
budget til
Eliteidrætsbestyrelsen i 2022.
Eliteidrætsbestyrelsen:
Jimmi og Peter er genvalgt
som repræsentanter for
talentklubberne.
Jacob er udtrådt af Idrættens
Samråd, som skal vælge ny
repræsentant. Tak for
indsatsen til Jacob.

Beslutning

2

Kort status på
klubudviklingsforløb ved
Signe
Bilag 1:
Oversigt over
klubudviklingsf
orløb

De fleste klubber er godt i
gang. Signe tager kontakt
til klubber, der ikke lever
op til kravene for at være
med i elitetalentklubsamarbejdet og
følger op.

Tages til
efterretning

Taget til
efterretning

Ansøgningen
imødekommes

Godkendt

Ansøgningen
imødekommes

Godkendt

Under punktet foreslog
TIK Bueskydning et forløb
for unge atleter med
fokus på lifeskills – livet
som talent. Indgår i
Talentforum i 2022.
TGN har haft to talenter
til landsholdsudtagelse
som et udslag af den ny
talentstrategi.
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Behandling af
indkomne
ansøgninger
2021
Bilag 2:
Indkomne
ansøgninger
2021

4

Ansøgning fra HøjeTaastrup Bokseklub om
støtte til bokser. 10.000
kr.
Ansøgning fra TIK
Bueskydning om støtte til
deltagelse i World Cup
24.570 kr.

Foreløbigt
regnskab for
2021 og forslag
til fordeling af
restmidler

Godkendt.
Godkendes

Bilag 3:
Foreløbigt
regnskab med
kommentarer
5

Der er taget højde for
Indkomne
ansøgningen i forslag til
ansøgninger for budget 2022 med
2022
følgende kommentarer:
Bilag 4:

Godkendes med
kommentarerne.

Godkendt.

Ansøgning fra
TIK
Bueskydning

Eliteklubstøtte skal ikke
søges – udbetales
automatisk i januar
Ungtalentcenter –
ansøgningen godkendes.
Individuel OL-støtte til
Randi Degn –
ansøgningen godkendes.
Talentcenter –
ansøgningen godkendes.
Støtte til
mentaltræningsforløb –
søges, når det bliver
aktuelt.
Støtte til deltagelse i
internationale
mesterskaber – søges
løbende, støttes med
50%.
Støtte til deltagelse i
internationale world cups
– kan søges i slutningen
af året, hvis der er
overskydende midler.
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Forslag til
overordnet
budget for
2022

Drøftet.
Eliteidrætsbestyrelsen
kan tage fordeling af
midler op som tema, hvis
det ønskes.

Godkendes.

Godkendt

Kan møderne ligge mere
familievenligt – fx fra 1618 eller 19.30-21.30.

Drøftes

Foreløbig
plan
godkendt

Bilag 5:
Forslag til
overordnet
budget for
2022
7

Planlægning af
møder 2022 –
medbring
kalendere

Drøftet – møderne kan
ikke starte tidligere end
18 på grund af
arbejdstider.

Forslag til mødeplan
2022, som sendes ud til
endelig godkendelse:
Forslag til datoer:
Tirsdag 15. marts 19.30 –
21 uden spisning
Tirsdag 14. juni 18-20
med spisning
Onsdag 14. september
19.30-21 uden spisning
Torsdag 15. december
18-20 med spisning
8

Eventuelt

Ikke noget under punktet

