Dagsorden til Eliteudvalgsmøde 18. december 2014
IDH – Brøndby kl 18.30 – 21.30
Deltagere:
Afbud: TG – Max Andersen
Referent: Henrik Bertelsen
Til stede: Flemming Knudsen (FKN), Anders Jacobsen (AJ), Ralf Petersen (RP), Agnete
Madsen (AM), Flemming Kaas (FK), Bo Zierau (BZ) og Henrik Bertelsen (HB).
Peter Jensen (PJ) deltog fra pkt. 5
Indledende orientering om at Ulrik stopper som Direktør v/FKN
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt. Kort præsentationsrunde.
2. Kort status bordet rundt på de enkelte aktiviteter
AJ - orienterede om forhandling med Team Danmark.
RP - orienterede om resultaterne ved NECh og VM i Nanning. Ser godt ud frem mod
OL.
AM – gode resultater ved NECh, også juniorerne. Der satses på Mette til OL.
FK – gode resultater ved VM specielt for drengene, pigerne under niveau.
BZ – orienterede om gode resultater ved NM. VM resultater under niveau. Christian
får professionel hjælp. Godt træningsmiljø med flere elitespringere.
HB – orienterede om DIF ansøgningen Talent 2020 og om disciplinanalyse af
tumbling.
3. Gennemgang af retningslinjer for elite

Anders

a. Elitestruktur
AJ gennemgik dokumentet og tilretter ud fra kommentarerne.
b. Elitenøgle
AJ gennemgang og retter dokumenter ud fra diskussionerne.
c. Notat Mads Sejerø
AJ – alt i dokumentet er gældende, stadig uløst.
d. Økonomiprocedure (fremsendes i næste uge af Hanne)
AJ gennemgang og kommentarer.

1

4. Økonomi
Henrik
BZ forundret over at de ekstra midler til OL/VM forberedelse.
De 65.000 dkr. ekstra til trampolin er godkendt af EU. TGES er så den eneste der ikke
har fået støtte.
Bestyrelsen har valgt ekstraordinært at give 90.000 dkr. fra Jubilæumsfonden til EU.
De bundne midler frigives til Elitesektionerne.
HB tilretter de bundne midler og udarbejder oversigt over fællesudgifter samt nyt
budget og koordinerer med AJ.
5. Valg af aktivrepræsentant
Anders
PJ orienterede om sine erfaringer og vurdering af hans rolle som aktivrepræsentant.
Enighed om at vi skal fortsætte med en aktivrepræsentant i EU. AJ udarbejder
beskrivelse af rollen.
6. Sponsorater
Anders
AJ orienterede kort om tanker vedr. sponsorater, speciel fokus på de aktives
sponsorater. PJ: start med de lavt hængende frugter med sponsorater til de aktive.
Enighed om at få René Dupont til at komme med et oplæg.
7. Branding af eliten
AJ argumenterede for mere fokus på branding - branding af eliten.

Anders

8. Kommunikation
Intet. Punktet udskudt.

Anders

9. Værdihus
Kort orientering om indhold og proces om talentværdihus.

Henrik

10. Opsamling tøjaftale
Alle elitesektioner sender liste med udfordringer til AJ.
PJ nævnte hans dårlige oplevelser med tøj.
En kommende designmanual vil beskrive tøj og merchandise
11. Forslag mødedatoer
b
a. Tirsdag d. 17. marts - Odense
Onsdag d. 3. juni - København
Torsdag d. 24. september – Odense
Mandag d. 14. december – København

Anders
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12. Evt.
FK: Hvad er brandingplanen frem mod VM.
Husk tak til PJ og at slette fra mailinglisten.
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