Referat af Eliteidrætsbestyrelsesmøde mandag 7. 9. 2020
Mødet blev afholdt hos TIK Bueskydning i det nye klubhus.
Mødedeltagere:
Merete Scheelsbeck, Anette Berrig, Nikolaj Bjerringfelt, Jimmi Mortensen, Bent Hochstrasser,
Anders Christensen (referent)
Afbud fra Helle Christiansen, Kim Kristiansen og Jacob Teildorf.
Dagsorden:
1.

”Siden sidst”, herunder:
a) Velkommen til nye medlemmer af Eliteidrætsbestyrelsen: Høje-Taastrup Bokseklub har
som ny eliteklub fået en repræsentant i bestyrelsen (Kim Kristiansen). TIK Bueskydning har
valgt ny repræsentant (Anette Berrig). Jimmi Mortensen fra Hedehusene
Gymnastikforening træder ind som den ene af to talentklubrepræsentanter i stedet for
Henning Nielsen.
b) Nye talentklubber: TIK Håndbold og Taastrup Fægteklub har gennemført deres
klubudviklingsforløb og optages som talentklubber med virkning fra mødet. Udbetaling af
årligt talentklubtilskud fra 2021. Talentklubberne kan søge om støtte til afvikling af kurser og
deltage i Talentforum fra d.d.
c) Talentforum 2020: Talentforum er for både elite- og talentklubber – næste temaaften er
tirsdag 6. oktober, hvor Lise Kissmeyer (tidligere elitebadmintonspiller og blandt andet
forfatter til ”Jagten på glæden”) holder oplæg med overskriften: Sportsforældre – en
KÆMPE udfordring! For både dem, dig og de unge. Mødet afholdes på Høje-Taastrup
Rådhus. Klubbernes input til temaer fremadrettet ønskes. Inden næste møde fremsendes
en oversigt over temaerne på de afholdte Talentforum-møder.
d) Sportslig status fra de fire eliteklubber (særligt de atleter, der har fået OL-støtte)
STT: Daniel Skaaning overvejer sin deltagelse ved OL i 2021
TIK Bueskydning: Randi Degn træner op til OL kvalifikation. Klubbens seniorskytter har
medvirket ved to World Cup stævner først på året med gode placeringer. Klubben var vært
ved DM og blev den mest vindende klub.
e) Foreningerne og Corona – hvilke konsekvenser har nedlukningen haft – hvad er
status på medlemstal – hvilke erfaringer har I gjort jer?
TFC: 100 medlemmer mangler fra foråret. Indtægtstab 1. halvår på ca. 100.000 kr. Har
ikke givet kontingentrefusion.
STT: Samme medlemstal som sidste år på samme tid, har mistet indtægter, endnu ikke
opgjort hvor meget. Har gjort brug af hjælpepakker. Har ikke givet kontingentrefusion.
TIK Bueskydning. Har fået mange nye medlemmer og er nu 85. Har ikke søgt hjælpepakker
og har givet to måneders kontingentrefusion.
HGF: Har ikke givet kontingentrefusion. Har ventelister til nogle hold.

2.

Forslag om ”Talentlegater”. Forslaget blev drøftet og behandles igen på næste
møde, hvor antallet af legater, aldersgruppen for legatmodtagere og spørgsmålet om,
hvorvidt legatmodtagere skal være bosiddende i kommunen, drøftes særligt.

3.

Forslag om formen på ”Bordet Rundt/Siden sidst”. Godkendt. Fremover holder
Værtsklubben/værtsklubberne holder et oplæg på cirka 15 minutter om
klubbens/klubbernes arbejde med elite/talentudvikling. Holdes i starten af mødet,
sammen med spisning. Herefter punktet ”Sparring og input”, hvor bestyrelsen drøfter
temaer, som de gerne vil have sparring og input til. Formålet er at fokusere mere på,
hvad klubberne kan hjælpe hinanden med og hvilke temaer, det giver mening at
arbejde med på tværs af klubberne. Forslag indsendes inden mødet.

4.

Forslag om procedure omkring klubbernes udviklingsplaner. Godkendt, så
klubberne fremover sender udviklingsplaner, sportslige strategier mv. til
Eliteidrætsbestyrelsen (sendes til SigneAb@htk.dk), så bestyrelsen får indsigt i de
færdige planer. Udviklingsplaner sendes inden næste møde.

5.

Forslag om anvendelse af midler i 2020. Udsættes til næste møde.

6.

Behandling af indkomne ansøgninger. Udsættes til næste møde.

7.

Kommende møder: Næste møde er onsdag 25. november – mødet foreslås
afholdt i Taastrup FC. Godkendt.

8.

Høringssvar til budget 2021.
Input til høringssvar sendes til Signe SigneAb@htk.dk senest søndag 13.9.

9.

Eventuelt – ikke noget under eventuelt.

