REFERAT Eliteudvalgsmøde

24. september - 2015

Mødedato:

24. september 2015 kl. 18:00 – 22:00

Deltagere:

Max Andersen (TGES), Ralf Petersen (MES), Agnete Madsen (KES), Flemming Kaas
(TUES), Bo Zierau (TRES), Anders Jacobsen (Fm. EU) og Henrik Bertelsen (Elitechef).

Mødenavn: Eliteudvalgs møde 24/9 2015
Referat:

Espen Larsen (Sportskoordinator)

1. Godkendelse af dagsorden
Punkt 9 om talentværdihus og punkt 10 omkring VM er ekstra tilføjet, men ellers er dagsorden
godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidst
Godkendt
3. Aktivrepræsentant
Anders har forsøgt at benchmarke andre, men har ikke rigtig kunne finde nogen der har noget
beskrevet. Anders arbejder videre på sagen med bla funktionsbeskrivelse
4. Opsamling på tøjaftale
a. Debat om prioritering af beklædning til delegerede ved internationale konkurrencer.
Forskellige holdninger og uenighed i udvalget. Der er stor forskellighed i udvalgene og i
antal konkurrencer, antal trænere osv.
Forskellige løsnings forslag blev drøftet. Der var utilfredshed omkring selve processen som
endte med en ”mail duel” inden beslutningen blev taget.
Beslutningen består, men processen bliver taget til efterretning og man har lært af processen.
Fokus fremadrettet at få detaildiskuteret beslutninger der bliver taget, så der er klarhed og
enighed om beslutninger fra starten.
b. Opsamling på andre forhold/usikkerheder omkring tøjaftale
Leveringssikkerhed og mulighed for adgang til prøvedragter fra DSC har fra nogle blevet
oplevet som et problem.
Adidas kan ikke længere levere tricot. Der er derfor en proces i gang med at vælge nye
tricoter, da vi ikke kan skaffe Adidas tricot længere.
Dvs. Trampolin og DMT får nye tricoter. Til WCH/WAGC Tumbling stiller op i det de har.
Man ønsker en klar tidslinje for hvor lang tid en kollektion skal kunne vare og hvem skal
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erstatte dette hvis det brydes?? Som i dette tilfældet med Adidas.
Fordeling af midler fra DSC til de forskellige afdelinger er baseret på en omregnet værdi i
forhold til deres behov og i forhold til eksponering. Dette blev udarbejdet i samarbejd med
DSC da kontrakten blev indgået i 2013.
HBE forklarer omkring designet af profiltøj i forhold til disciplin logoer. Anders orienterer
om at der allerede er en designmanual tilgængelig på GymDanmarks hjemmeside, hvor dette
kan findes.

5. Opsamling på eliteskriv.
a. Michael mangler beskrivelse af PR samt en beskrivelse af sportschefens opgavebeskrivelse.
HBE informerer om et skriv fra Anette omkring retnings linjer i forhold til PR og VM. I
denne forbindelse diskuteres det om de enkelte discipliners FB-sider gælder som officielle
udmeldinger. HBE undersøger dette med Anette inden retningslinjer for landstrænerne
sendes ud.
Eliteudvalget vender tilbage med kommentar til retningslinjerne i løbet af 14 dage.
b. Agnete ville gerne have haft eliteskrivet tilbage i udvalget efter bearbejdning i bestyrelsen.
Anders orienterer om at bestyrelsen har truffet beslutning på baggrund af det oplæg som EU
gav og at det derfor blev anset som færdigt.
c. Der blev forklaret omring eliesektioner og aktivitets udvalg, at aktivitetsudvalg er øverste
politiske myndighed, også for elitesektionen, ganske som det fremgår af eliteskrivet.
d. Ralph stiller spørgsmål omkring nye aktiviteter som ønsker optagelse i eliteudvalget og
fordelingen af midler. Påpeger den ukonkrete beskrivelse i eliteskrivet (s.8) Anders påpeger
at det var bestyrelsens ønske at det stod således.

6. Beslutningsproces i udvalget
a. Bestyrelsen ønsker at udvalget drøfter om man er enig i stemmefordelingen som den er
nu.
Agnete er ikke enig i fordelingen hvor KIG og MIG har en stemme hver, hvor de andre
udvalg har 2. KIG og MIG er lige så forskellige som de andre og derfor burde bestyrelsen
drøfte om alle aktiviteter burde have samme antal stemmer, og Ralf er enig med dette.
Trampolin, tumbling og TeamGym finder at stemmefordelingen er rimelig som den er pt, og
gør opmærksom på at stemmefordelingen også var en del af kompromisset i forbindelse med
beslutning af elitenøglen.
Anders orienterer bestyrelsen omkring udvalgets forskellige holdninger.
7. Kriterier for beslutningsprocesser.
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a. Med udgangspunkt i mail fra Ralf i forbindelse med tøjindkøb, drøftes diverse
forskelligheder i sektionerne omkring når der skal træffes beslutninger i eliteudvalget.
Blev drøftet i punkt 4

8. Økonomi
a. HBE kommer med oplæg til budget, som bliver drøftet. Målet er at budgettet kan
endeligt godkendes på møde i december.
Anders informerer om at der bliver flyttet 50.000 fra elitebudgettet og over til ATK.
Samtidigt bliver der fastfrosset 150.000 også i forhold til ATK
Der blev diskuteret hvor i budgettet økonomien til ATK gemmer sig?
Der er blev diskuteret hvilke konsekvenser dette vil have for de enkelte budgetter i forhold
til hvor ATK økonomien på nuværende tidspunkt figurerer. Der ytres utilfredshed omkring
at økonomien omkring ATK er så ugennemskuelig sat op for de sidste mange år.
Der blev besluttet at i 2016 vil de150.000 som bestyrelsen har besluttet skal fastlåses skal
tages fra bundene / fælles midler og fordelingen af elitemidler for 2016, jævnfør udsendt
materiale (d. 21/9), fastholdes.

9. Talent værdihus
Henrik informere om GymDanmarks talent værdi hus.
Hvordan tilrettelægger og organiserer vi f.eks. konkurrencer osv. – Regler, ATK
Der er besluttet at der skal laves ATK i alle discipliner.
Der bliver lagt større vægt på uddannelse indenfor disciplinerne og nedjusteret på GFA. Således at
uddannelserne læner sig op ad DIF’s uddannelse. Dette er besluttet i bestyrelsen og træder i kraft fra
nu.
Henrik sender oplæg/procesplan ud til udvalget senest 14 dage inden kommende møde.
10. VM
Der blev drøftet hvem der skal være Head of Delegation til VM/WAGC. Hvem betaler og hvem
bestemmer hvem det skal være når man kun kan have 1 HD og det er 3 discipliner repræsenteret.
Der blev besluttet at Trampolin og Tumbling peger på en kandidat
Økonomien bliver fordelt med 1/3 pr. Disciplin – eliteudvalget dækker DMT’s andel.
VM og WAGC bliver det største nogensinde med totalt 2200 deltager. 46 nationer til VM og 44
nationer til WAGC
Tumbling ser godt ud mod VM hvor Anders Wesch og Lassse Pihl ligger til test på ca. 76 point i
deres øvelser. Der vurderes at der skal opnås ca 72 point for at komme i finalen. 5 personer lå over
70 point
Trampolin er ikke helt så optimistiske i forhold til stabiliteten hos udøverene. Der er tilknyttet idræts
psykolog som er tilbudt landsholdene i trampolin og tumbling
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11. Næste møde
a. Mandag d. 14. december – København
12. Evt.
Anders orienterer om at han stiller op som næstformand i GymDanmark, og derfor stopper som
formand i eliteudvalget (hvis han bliver valgt), og han takker for det gode og spændende samarbejde.
Bo stopper som formand i TRES og stopper derfor pr. Automatik i eliteudvalget. Han fortsætter som
udvalgsmedlem i uddannelsesudvalget under tramp/tumb-udvalget. Bo takker ligeledes for det gode
samarbejde omkring eliten i forbundet.
Erik Juul Mogensen stiller op som kandidat til Eliteudvalgs formand.
Der orienteres kort om, at Tumbling arbejder på at blive eget udvalg og der er sat en proces i gang
omkring dette.
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