Referat af Eliteidrætsbestyrelsesmøde mandag 25. november
2019 kl. 18-20 på Rådhuset
Mødedeltagere:
Merete Scheelsbeck (formand), Bettina Koch Hansen (TIK Gymnastik, i stedet for Helle
Christiansen), Susanne Brendstrup (TIK Bueskydning), Nikolaj Bjerringfelt (STT), Regina Wonisch
(Idrættens Samråd, i stedet for Jacob Teildorf), Henning Nielsen (HGF), Bent Hochstrasser (TFC),
Anders Christensen (Centerchef, Fritid og Kultur) og Signe Abildå (Fritid og Kultur, referent).
Afbud fra Marjan Ganjou og Høje-Taastrup Bokseklub
Dagsorden:
1. Velkommen til nye medlemmer af Eliteidrætsbestyrelsen
Henning Nielsen fra HGF og Bent Hochstrasser fra TFC er valgt som repræsentanter for
talentklubberne
2. Godkendelse af dagsorden
3. Kort om de nye retningslinjer for Eliteidrætsbestyrelsen og arbejdet med
Elite- og talentklubberne (Bilag 1). Kort gennemgået.
4. Status på klubudviklingsforløb ved Signe
Bilag udleveret og gennemgået, klubudviklingsforløb drøftet. Enighed om, at det er et forløb,
der kræver meget af foreningerne – men er nødvendigt og gavnligt. Det er vigtigt, at hele
bestyrelsen er inddraget i planlægningen af forløbet – forslag om, at der sendes mail til hele
bestyrelsen omkring klubudviklingsforløbene.
5. Forslag om ”Talentlegater” fra 2020
Det foreslås, at der afsættes en mindre pulje til ”Talentlegater”, som formanden for
Eliteidrætsbestyrelsen overrækker ved den årlige idrætsevent.
Beslutning: Administrationen udarbejder et oplæg (både elite- og talentlegater)
6. Foreløbigt regnskab for 2019, herunder ansøgninger om anvendelse af restbeløb og
forslag til budget 2020 (Bilag 2), herunder ansøgninger om støtte (Bilag 3)
Beslutning 2019: TIK Bueskydning tildeles max. 64.013 kroner i støtte til dækning af
udgifter til deltagelse i internationale turneringer. OBS beløbet nedsat til
60.000 kr. efter endeligt regnskab.
Beslutning 2020: Budget godkendt. Tobias Lund tildeles 5000 kr. i støtte for 2020
7. Mødeplan for 2020. Møderne afholdes fra 18-20. Evt. rundvisning fra kl. 17.30
18. marts i TFC
3. juni hos TIK Bueskydning
7. september i Springcenter Nærheden
25. november på Rådhuset
8. Evt:

STT fortalte om svømmestævne med stor deltagelse og discostemning om aftenen. HGF
fortalte om arbejdet med skadesforebyggende træning/opbygning af styrketræningsmiljø.
Til næste møde drøfter vi formen for ”bordet rundt”/gensidig information om arbejdet i
klubberne. Værtsklubben fortæller mere uddybende om arbejdet i klubben.

