Referat af Eliteidrætsbestyrelsesmøde onsdag 25.11 2020
Mødet afholdes virtuelt i Teams
Mødedeltagere:
Merete Scheelsbeck, Anette Berrig, Nikolaj Bjerringfelt, Jimmi Mortensen, Kim Kristiansen,
Jacob Teildorf, Helle Christensen, Anders Christensen og Signe Abildå
Afbud fra Bent Hochstrasser
Dagsorden:
1. Sparring og input – hvad har klubberne brug for sparring omkring, hvilke temaer vil
klubberne arbejde med på tværs?
2. Forslag om ”Talentlegater”.
3. Foreløbigt regnskab for 2020
4. Behandling af ansøgninger for 2020 og anvendelse af restmidler for 2020
5. Behandling af ansøgninger for 2021 og budget for 2021.
6. Mødeplan for 2021 – medbring kalendere.
7. Eventuelt

Punkt 1: Sparring og input
Punkter drøftet:
A) Hvordan kan eliteatleterne i foreningerne blive mere synlige i forhold til
foreningens børn og unge og være rollemodeller
Input: Flere foreninger har også oplevet knaster, når man har både elite og bredde og skal
prioritere begge dele. Ideer: Få eliteatleterne til at stå for træninger, være rollemodeller,
rekruttere de næstbedste som trænere. Spørge eliteatleterne om, hvordan de tænker, at de
kan bidrage. Der er en uudsagt forventning om, at eliteudøverne/de atleter, der støttes via
eliteidrætsmidlerne, også fungerer som rollemodeller og ”giver noget tilbage” til bredden i
foreningen – i respekt for, at eliteatleterne også har en travl hverdag.

Beslutning: Forslået som emne til Talentforum: Hvordan kan eliteudøverne være
rollemodeller – i deres travle hverdag!
B) Information om Idrætslinje på Høje-Taastrup Gymnasium.
Kim Kristiansen fra Høje-Taastrup Bokseklub informerede om det kommende samarbejde
med Høje-Taastrup Gymnasium om idrætslinje, som giver lokale atleter mulighed for en
ungdomsuddannelse lokalt samtidig med, at de bruger meget tid på sin sport. Ikke en Team
Danmark-uddannelse men en treårig uddannelse med mange af de fordele, der ligger i
Team Danmark ordningen og som også er tilgængelig for meget idrætsaktive, der ikke
kommer i betragtning til Team Danmark Støtte.

Mere information: En informationsvideo er på vej. Der er virtuel infoaften på Høje-Taastrup
Gymnasium onsdag 2. december (1) Virtuel orienteringsaften (facebook.com)
I første omgang er Elite- og talentklubbernes rolle at være med til at markedsføre tilbuddet,
hvis man er interesseret i det. Elite- og talentklubberne kan herudover bidrage til
undervisningen som en udvidelse af bevægelsespakken, som fungerer i skolerne – ved at
forløb med elite- og talentklubberne indgår i idrætsundervisningen. Finansieringen af disse
forløb er ikke fastlagt.
Beslutning: FKC undersøger, hvordan kommunen kan understøtte informationen om
samarbejdet kommunikationsmæssigt.

C) Fritid og Kultur: Information om muligheden for samarbejde med Ballerup
Kommune om fælles sportslederuddannelse faciliteret af SportHouse. Se bilag
A
Beslutning: Eliteidrætsbestyrelsen får mere information, når et lignende forløb i
Kolding er evalueret. Fokus på, at uddannelsen ikke kannibaliserer
foreningslederakademiet.
D) Fritid og Kultur: Oversigt over
talentklubberne. Se Bilag B. Til info.
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Elite-
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Beslutning: Klubber sender strategier og udviklingsplaner til Signe, som samler
sammen og sender til Eliteidrætsbestyrelsen.

Punkt 2: Forslag om legater til unge idrætsudøvere
Forslaget til retningslinjer blev drøftet, særligt aldersgruppen for modtagere og
antallet af legater.
Beslutning: Retningslinjer vedtaget, alderen sat til 13-20 år, omfanget til 3-5 legater á
5.000 kr.
Retningslinjer for Talentlegater:
1. Der uddeles årligt 3-5 legater á 5.000 kr. til talentfulde idrætsudøvere i alderen 13-20
år bosiddende i Høje-Taastrup Kommune eller medlem af en forening i Høje-Taastrup
Kommune,
2. Legaterne tildeles efter ansøgning til Eliteidrætsbestyrelsen med ansøgningsfrist
1.10. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om sportsligt niveau,
træningsmængde, foreningstilknytning, målsætninger for det kommende år og
anvendelse af legatet. Legatet kan fx anvendes til støtte til rejser i forbindelse med
idrætsudøvelsen, til udstyr, deltagelse i konkurrencer, kurser eller uddannelse, frikøb
til træning eller mentorordning.
3. Legatmodtageren skal være en del af et elite- eller talentmiljø og være tilknyttet en
forening og må ikke være professionel udøver.

4. Legatmodtagerne skal være ambassadører for idræts- og foreningslivet i HøjeTaastrup Kommune.

Punkt 3: Foreløbigt regnskab for 2020

Foreløbigt regnskab 2020

Budgetteret

Anvendt pr. 16.11

Støtte til deltagelse i internationale mesterskaber

75.000,00

12.880,00

Individuel OL-støtte

75.000,00

75.000,00

100.000,00

100.000,00

Talentklubstøtte

40.000,00

40.000,00

Kurser til elite- og talentklubber

32.000,00

18.600,00

Klubudviklingsforløb med SportHouse

50.000,00

72.950,00

Talentforum

20.000,00

10.354,00

Ungtalentcenter TIK Bueskydning

25.000,00

25.000,00

Talentcenter TIK Bueskydning

40.000,00

40.000,00

Individuel støtte til unge talenter

25.000,00

5.000,00

Mødeforplejning Tliteidrætsbestyrelsen

7.000,00

860,00

Diverse

4.970,00

0,00

493.970,00

389.644,00

Eliteklubstøtte

I alt
Rest før ansøgninger

93.326,00

Noter:
Der resterer 93.326 kr. på Eliteidrætskontoen. Det store restbeløb skyldes færre udgifter
som følge af Coronasitutionen, der har betydet aflysninger af internationale mesterskaber,
Talentforum og kursusforløb i foråret.. I individuel støtte til unge talenter er der i 2020 kun
givet 5.000 kroner i støtte af de budgetterede 25.000 kr. som var budgetsat ud fra planen
om at uddele talentlegater på Årets Idrætsevent – som også blev aflyst på grund af Corona.
Coronasituationen har betydet, at flere af klubberne har kunnet sætte tid af til at få
gennemført klubudviklingsforløb og opdateret strategier, hvorfor udgifterne til
klubudviklingsforløb er højere
Beslutning: Regnskabet taget til efterretning

Punkt 4: Behandling af ansøgninger for 2020 og anvendelse af
restmidler
Ansøgninger 2020
Ansøger
Formål
TIK
Bueskydning

TIK
Gymnastik

Støtte til deltagelse i World
Cup Stævner. Eneste
deltagelse i internationale
stævner var deltagelse i
World Cup 3 i Nimes i
januar og World Cup 4 i
Las Vegas i februar 2020.
Der søges støtte til at
dække 50% af
rejseudgifterne.
Støtte til indkøb af
oprullervogne til tæpper,
der bruges som underlag
til RSG. Tæpperne er
meget tunge og der er
brug for ”oprullere”, så
instruktørerne ikke skal
løfte tæpperne. (TIK
Gymnastik søger også
støtte til nyt tæppe, men
”oprullerne” har første
prioritet)

Ansøgt
beløb

Beslutning
Støttes. Praksis har været, at
eliteklubberne kunne søge støtte i
restbeløbet til deltagelse i
internationale stævner, der ikke er
mesterskaber

32.969
Afslag, da det ikke falder indenfor
støtteområderne. Ønsket er
noteret af Fritid og Kultur.

35.110

Anvendelse af restmidler for 2020 efter behandling af ansøgninger.
Beslutning: Restmidlerne (60.357,00 kr.) fordeles med 50% til fordeling mellem
eliteklubberne og 50% til fordeling mellem talentklubberne.

Punkt 5: Behandling af ansøgninger for 2021 og budget for 2021.
Beslutning:
1) Ansøgningerne behandlet, se under de enkelte ansøgninger i skemaet
nedenunder.
2) Rammerne for kurser drøftes i 2021. Talentcentre drøftes i 2021 med henblik
på at få større fælles viden om talentcentersamarbejderne.
3) Budget 2021 drøftet og vedtaget
Ansøgninger 2021
Ansøger
Formål
TIK
Støtte til talentcenteraftale
Bueskydning med Bueskydning
Danmark
TIK
Ungtalentcenter
Bueskydning

Ansøgt beløb
40.000

Beslutning
Støttes med det
fulde beløb

25.000

Støttes med 20.000

TIK
Bueskydning
TIK
Bueskydning

Individuel OL-Støtte

25.000

TIK
Bueskydning

Støtte til deltagelse i
internationale stævner

75.000

TIK
Bueskydning

Støtte til
mentaltræningsforløb

10.000

Taastrup FC

Støtte til særligt tilrettelagt
træneruddannelse med
Julie Borgen
Ansøgningen er ikke
påført beløb, efter dialog
med TFC søges 50% i
Eliteidrætspuljen og 50% i
Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje.

33.607

Taastrup
Fægteklub
Team
Gym
Nærheden
(overbygning
mellem TGF
og HGF)
Tobias Lund
Andresen

Støtte til talentcenteraftale 30.000
med Dansk Fægteforbund
Støtte til talentsamarbejde 5.000
med GymDanmark

50.000
Støtte til deltagelse i
internationale
mesterskaber

Støtte til deltagelse i 5.000
internationale
løb
og
træningslejre.

Støttes med det
fulde beløb i 2021
Søges løbende og
støttes med 50% af
udgifterne og skal
derfor ikke
behandles særskilt.
Kan søges i evt.
restbeløb 2021 som
det har været
praksis
Støttes med det
fulde beløb,
udbetales når
kurset er afholdt.
Afholdes indenfor
beløb afsat til
kursusforløb
Støttes med 20.000
til et forløb med
Julie Borgen til
udvikling af
trænermiljø under
forudsætning af at
projektet
gennemføres.
Beløbet udbetales,
når forløbet er
afviklet. Afholdes
indenfor beløb afsat
til kursusforløb, hvor
der i 2021 er afsat
samlet 50.000 kr.
Støttes med det
fulde beløb.
Støttes med det
fulde beløb.

Støttes med 5.000
kr. Afholdes
indenfor midlerne til
Talentlegat i 2021.
Udbetales i januar

Forslag til budget 2021
Forslag til Budget 2021
Justeres efter behandling af ansøgninger
Eliteklubstøtte

Forslag
100.000,00

Talentklubstøtte

60.000,00

Støtte til deltagelse i internationale mesterskaber

75.000,00

Klubudviklingsforløb med SportHouse

50.000,00

Kursusforløb til elite- og talentklubber

50.000,00

Individuel OL-støtte

25.000,00

Talentforum

20.000,00

Støtte til Talentcentre

95.000,00

Individuel støtte til unge talenter

15.000,00

Mødeforplejning Eliteidrætsbestyrelsen
I alt

Punkt 6: Mødedatoer 2021
17. marts
3. juni
15. september
1. december
Alle dage 18-20. Sted følger

Punkt 7: Eventuelt – ikke noget under dette punkt

6.000,00
496.000,00

