DGF’s eliteudvalg 26. februar 2013
Odense 17.30-20.30

Til stede: Mads Sejerøe (MS), Flemming Knudsen (FKN), Bo Zierau (BZ), Flemming Kaas (FKA), Peter
Jensen (PJ), Mia Mønster (MM), Marianne Hulgaard (MH) og Henrik Bertelsen (HB)
Afbud: Ralf Petersen, Tina El-Dabagh. Max Andersen deltog ikke.

Referat:
1. Velkomst og en bid mad 
2. Status ungdomslejr 2014
o

Sammensætning af styregruppe – forslag til emner!
Forslag fra TRA/BZ: Svetlana STN og Marlene Skovbakken, BZ kontakter for
afklaring. HB og Lene Christiansen inviterer til det første møde senest i slutningen af
april for at starte processen op. Frist for tilbagemeldinger med forslag til emner fra
alle elitesektioner (TRES, TUES, TGES, RES, KES og MES) er den 15. marts.

o

Div.
Intet

3. DGF’s gymnastikbegreb og sundhedsbegreb
FKN orienterede om DGF´s arbejde og proces med gymnastik- og
sundhedsbegreberne. MS opfordrede til at være loyale ambassadører for udbredelse
af begreberne
4. Budget
o

Fordelingsnøglen


Proces vedr. point for 2012
Alle relevante resultater fra 2012 mailes til MS, deadline 1. maj 2013. MS
taster ind i fordelingsnøglen, med efterfølgende godkendelse i bestyrelsen.
Resultaterne for 2009 – 2012 danner baggrund for tildelingen i 2016, som
endelig skal godkendes på repræsentantskabsmødet 2013.
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o

Evaluering af fordelingsnøgle


Oplæg til proces
Skriftlige forslag mailes til alle i EU senest den 1. maj. Debat af forslag til evt
ændringer af fordelingsnøgle på maj mødet. MS samler op, koordinerer og
udarbejder evt. nyt forslag på baggrund af forslag og debat. MS udarbejder
Debat om optagelse af nye aktiviteter, herunder specifikt Rope Skipping.
Ingen konklusion.

o

Nyt budgetsystem


Status og erfaringer
HB orienterede om status og erfaringer. Stor forbedring, dog stadig en
udfordring i forhold til TD støtten.
Ønske om elektronisk kopi af bilag. HB opfordrede til at italesætte ønsket i
forbindelse med processen omkring det nye IT system.

o

’Kvindelige profiler’ – oplæg ved MS og HB


Debat
Støtte OL og VM 15 i DK


TUM: Målet er fuldt senior dame hold til VM i 15, bruttogruppe på 10,
ekstra samlinger med fysioterapeut koblet på.



TRA: Oplagt at støtte Maila Walmod – (fx støtte til genbesøg i
Tyskland) og Emilie.



KIG: Forslag om Mette, Mia og Michelle til f.eks. World Cup
deltagelse.

FKN orienterede om mulighederne for forlængelse af uddannelse/SU. Bedst
at gøre tidligt/mens indplaceringen er høj.


Beslutningsproces
FKN foreslog at indsende en motiveret projektansøgning om støtte som
supplement til puljen.
MS opfordrede til at arbejde videre med projektbeskrivelsen, inkl. konkrete
parametre (hvad mangler p.t.), deadline 1. maj.

5. Evaluering af den politiske og administrative elitestruktur
o

Arbejdsgruppe, Kommissorium, Tidsplan og Involvering af elitemiljøer
MM har ikke modtaget spørgeskema via kontoret, men via formanden for RSU.
FKN orienterede om baggrunden for kommissoriet og den korte tidshorisont.

2

o

Input fra EU – debatpunkt
MM synes at det er spild af tid at sidde i EU og er frustreret. MM ønsker fortsat at
være en del af dialogen - også selv om Rope ikke helt passer ind i kasserne. Generelt
et ønske i EU om at få mere tid til udviklingsperspektiver, bedre til at bruge
hinanden og lære af hinanden.
MS vil forsøgsvis lægge op til temadrøftelser på kommende møder.

6. Elite- og talentmanualer
Udgår
7. Mødeplan 2013
o

21. maj i Brøndby (tirs)

o

29. august i Odense (tors)

o

14. november i Brøndby (tors)

8. Evt.
Orientering om klubfusion og gymnastikcenter i Roskilde v/MS.
FKN orienterede om DGF’s indstilling til europæisk OL.
16. – 18. maj 2014: Fælles DM med et nyt koncept for Winners Final .
Referent: HB
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