Referat af Eliteidrætsbestyrelsesmøde torsdag 7. marts
Mødet afholdes i Taastrup Idrætscenter
Program:
17.00:
18.00:

Rundvisning i Taastrup Svømmehal ved STT
Mødestart med spisning i Taastrup Idrætscenter, mødelokale 1

Mødedeltagere:
Marjan Ganjjou (Næstformand for Fritids- og Kulturudvalget, mødeleder), Helle
Christiansen (TIK Gymnastik), Susanne Brendstrup (TIK Bueskydning), Regina
Wonish (STT), Anders Christensen (Centerchef, Fritid og Kultur) og Signe Abildå
(Idrætskonsulent, Fritid og Kultur, referent), Henning Hansen (SportHouse).
Afbud: Merete Scheelsbeck, Jacob Teildorf
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat. Referat godkendt.
3. Status på arbejdet i Elite- og Talentklubberne ved Henning Hansen
4. Retningslinjer for Eliteidrætsbestyrelsen og arbejdet med Elite- og
talentklubberne – dialog om fremtidige retningslinjer
Signe samler op på diskussionen og sender ud til Eliteidrætsbestyrelsen til
videre drøftelse på kommende møde. Tidsplanen rykkes tilsvarende. Ny
tidsplan fremlægges på kommende møde.
5. Høje-Taastrup Bokseklub som ny Elite/Talentklub.
Høje-Taastrup Bokseklub opfylder kravene til at blive eliteklub og optages derfor
i samarbejdet. Høje-Taastrup Bokseklub indtræder i Eliteidrætsbestyrelsen fra
førstkommende møde. Klubben får ikke elitestøtte i 2019, men kan søge støtte
på linje med de øvrige eliteklubber i 2019.
6. Ansøgning fra Taastrup Fægteklub om at blive talentklub
Taastrup
Fægteklub
har
formuleret
en
talentudviklingsstrategi.
Eliteidrætsbestyrelsen tilbyder fægteklubben møde med SportHouse for at sparre
omkring strategien og afsøge mulighederne for at indlede arbejde for at blive
optaget som talentklub.
7. Siden sidst – nyt bordet rundt
Punktet aflyst – eliteklubberne sender i stedet et par linjer om status i klubben –
både sportsligt og organisatorisk i det omfang, der er grundlag for at fortælle om
organisatorisk udvikling.
8. Kommende møder
Tidsplanen er for presset, og det blev drøftet, om vi skal sætte mere tid af til det
enkelte møde eller om der er brug for et ekstra årligt møde. Det er aftalt, at næste
møde afholdes uden rundvisning og der i stedet afsættes tre timer til møde fra
18-21. På næste møde drøftes det, om der er brug for et ekstra årligt møde.
Næste møde afholdes i Høje-Taastrup Bokseklub, hvis det er muligt. Henning
Hansen inviteres til mødet under drøftelse af fremtidige retningslinjer.
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9. Eventuelt
Mødekalender 2019
• 13. juni 2019 18-21 i Høje-Taastrup Bokseklub
• 19. september 18-?
• 25. november 18-?
Bilag:
Til punkt 2:
Til punkt 3:
Til punkt 4:
Til punkt 6:

Referat
Oversigt over forløb med klubberne
Oplæg til dialog om fremtidige retningslinjer
Taastrup Fægteklubs Talentstrategi
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