Mødeindkaldelse - Eliteudvalgsmøde

13. september - 2016

Mødedato:

13. september 2016 kl. 18:00 – 21:00

Inviteres:

Max Andersen (TGES), Ralf Petersen (MES), Agnete Madsen (KES), Flemming Kaas (TUES),
Peter Jensen (TRES), Erik Juhl Mogensen (Fm. EU, Ditte Okholm-Naut (DON) og Flemming
Knudsen (TD udvalg)

Mødenavn: Eliteudvalgsmøde

Dagsorden:
1.
2.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt, orientering om DIF og Team DK rykkes frem
Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt

3.

Strategiske indsatser, 2018 og frem
FKN orienterede om DIF og TEAM DK
DON orienterede om GymDanmark og tankerne
Konklusionen er at der ikke er krav om at gøre tingene anderledes, men at det skal kunne beskrives
hvorfor vi gør tingene i forhold til forbundets strategier/aftalerne med DIF.
Omvendt åbner ovennævnte også for nye tiltag og muligheder.

4.

Status på punkter fra sidste møde
Punkter fra sidste møde er blevet uaktuelle, da tøjaftalen er udløbet og HHB er stoppet.

5.

Ny struktur for eliearbejdet i GymDanmark
Der var enighed om at der fremadrettet skal prioriteres, som oplægget beskriver. Det skal
overvejes at opdele strategien i to.
Vi skal være stærke i strukturen og satse hvor det giver mening.
Der skal være resultater før der ydes ekstraordinær støtte.
Der skal arbejdes videre med dokumentet, og ny strategi fremlægges ikke på rep. mødet til
oktober, men udskydes, da der er behov for yderligere dialog.
Der var enighed om at bestyrelsen gerne måtte være med til at udstikke en retning og prioritere

6.

Økonomi
Budgettallene fra elitenøglen var desværre ikke blevet distribueret direkte ud til medlemmerne af
eliteudvalget. 2017, hvilket blev beklaget, og der strammes op og eftersendes.
Bestyrelsen besluttede på sit bestyrelsesmøde i juni at de bundne elitemide tkr. 150 skulle bruges
til uddannelse af internationale dommere i FIG regi. Der var kommet invitation til
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idrætsgymnastikkens kurser og det så dyrt ud. DON lovede at forsøge at skaffe et overblik over
udgifter og ønsket fra de enkelte discipliner, og bringe dette med på bestyrelsesmødet.
Der var enighed om at der skal findes en model for dette fremadrettet (opsparing eller fordeling
over 1-2 år)
Bestyrelsen har også besluttet at økonomien til udsendelse af dommere til forbundsture, fra 2017
dækkes via elitebudgetterne. Dette rammer kun IG, da TRA, TUM og TG allerede følger denne
praksis.
IG var noget rystet over denne melding da udvalget stod tilbage med en ganske stor udgiftspost
der ikke var dækning for i hverken udvalget eller i elitebudgettet.
EJM foreslog at en del af de tilbageværende bundne og fælles midler kunne bruges som støtte til
IG, som på denne måde er blevet skåret meget.
Der er var umiddelbart ikke indvinder mod, at dette kunne være en del af løsningen og FKN lovede
at tage problemstilling om igen på bestyrelsesmødet den kommende weekend.
7.

Kort status for hvert område
Tillykke til KIG med Maria Skammelsens flotte resultater ved junior EM
TUM kunne bogføre en Europamester for Jun herre og TRA et sæt sølvmedaljer i junior synkron.
Det blev fremhævet at MIG’s junior herre havde gjort det væsentligt bedre end forventet.
Desværre var der langt mellem snapsene for seniorerne – med et lille lyspunkt hos TUM herre.
TG’s landshold blev ønsket held og lykke til det kommende EM

8.

Næste møder i Eliteudvalget
Skypemøde mandag den 10. oktober kl 21.00
15 november 2016, kl. 18.00-21.00 i IH

9.

Eventuelt
Intet til dette punkt

For referat den 22.09.16 EJM
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