DGF’s eliteudvalg 30. januar 2014
Odense 17.30-20.30

Referat
1. Valg af referent
HB valgt.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelser.
3. Godkendelse af seneste referat
Godkendt. FK orienterede om at Erik Juul Mogensen blev valgt til Executive Committee og
at Max ikke blev valgt til UEG TG.
4. Idrætslig status fra disciplinerne
TUM: En del seniorer har skader/skranter, pigerne og juniorerne OK – det næst-stærkeste
gruppe nogensinde. Ændring i landstræner-setup, med Michael som landstræner for
senior, Sebastian Bro for junior og WAG og Kristian Hansen ansvarlig for talentudvikling.
DGF har afholdt møde med TD vedr. disciplinanalyse af tumbling.
TRA: Skader for seniorer herrer/damer – men gode talenter på vej. Marlene indgår i
Elitesektionen som administrativ hjælp.
MIG: HV er ved at være tilbage på toppen ellers alt OK. EM senior og junior i Sofia og
KIG: Fuldt hold EM junior? Ingen skader.
HB sender rapport fra David, USGF Global Ambassador Program til orientering.
5. Mads Sejerøes oplæg vedr. DGF’s elitestrategi
Debat om oplæg. Tages også op i DGF’s bestyrelse som efterfølgende beslutter det videre
forløb. Vækstforum vil også blive hørt.
6. Tøjaftale med DSC
Debat om emnet. En fleksibel ordning skal findes, hvor sportskoordinatorerne også spiller
en rolle, specielt her i begyndelsen.
Prøvepakke på vej til. MJ har forsøgt at kontakte.
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7. Rejseaftale med HRC
Der ønskes en differentieret ordning i forhold til servicering. Også her skal den professionel
styring hjælpes i gang.
Afklaring konkurs af flyselskab.
Afsnit om prisgaranti skal med i orientering.
FK tager det med til bestyrelsen.
8. Projekt Morgendagens Stjerner
Aflyses 2014 – prøves evt. i 2016.
9. Økonomi, herunder regnskab 2013 og budget 2014
Enighed om at periodiseret budget er godkendt for alle elitesektioner inden ultimo februar.
Ingen spørgsmål kontering
Kørselstakst.
10. Formand
Debat om den videre proces med at få rekrutteret en ny formand. Initiativet ligger i
bestyrelsen.
11. DMT
HB orienterede om hvor lang DGF er nået i.f.t. introduktion af DMT i DK.
Lars Dyrlund Kristensen – hvem var det nu han var?
12. Eventuelt
Europæisk OL er en realitet – enighed om at bestyrelsen skal orienteres.
Spørgsmål vedr. den kvindelig pulje. HB administrerer.
Orientering status på Talent 2020.
HB har været til TD møde om Talentudviklings-værdisæt
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