Referat af TC Sjælland styregruppemøde den 22. februar 2021, kl. 20.0021.00 virtuelt på Teams
Til stede:
Afbud:

Referent:

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Malthe Gaarsdal (træner), John Tripax (OKR), Lars Munktved (AOK), Rolf Lund (HSOK),
Christina Holgård Sørensen. (THOK), Aske Jepsen (SOK) og Nicolai Kliem (FOK)

John Søndergård (FIF), Jimmy Hoen (BOK)
Nicolai Kliem

Godkendelse af dagsorden
Velkommen til Malthe og nye medlemmer af styregruppen
Status fra træneren, inkl. aktivitetsplan for foråret.
Budget 2021
Gave til Masha og Rune
Fordeling af arbejdsopgaver i styregruppe
Næste møde
Evt.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med enkelte tilføjelser (pkt. 4 og 5)
Referat fra sidste gang er godkendt.

2. Velkommen til Malthe og nye medlemmer i styregruppen
Malthe har en opgavebeskrivelse fra DOF, som bl.a. indeholder at planlægge (halv)årsplan og de
enkelte træninger, være til stede ved ca. 40 træninger om året, lave planer for (men ikke arrangere)
TC-ture, have og formidle viden om kost og træning, hjælpe med træningsdagbog, samt koordinering
med U18 og deltage i 4 årlige træninger.
3. Status fra træneren
Skovtilladelser er søgt frem mod sommer.
Der er ved at komme emner på de enkelte træninger, en færdig aktivitetsplan frem til sommer er
færdig snarest.
Malthe har kørt en træning før vinterferien, og der kommer en tekniktræning på onsdag i
Nørreskoven. Malthe er ved start kl 17-18, så folk kan komme i det tidsrum. Indtil videre fokus på
instruktion snarere end at tage imod ved mål. Posterne er i skoven mandag-fredag. Det er vigtigt at
løberne lægger deres track op og skriver i træningsdagbogen, så Malthe kan se, hvem der har været i
skoven.

4. Budget 2021
Regnskab 2020. Der var et underskud på kr. 1.143, bl.a. fordi vi satte klubindbetalingerne meget ned.
Vi har dog stadig en kassebeholdning på kr. 47.936.

DOF har tilbudt at overtage administrationen af økonomien i TC-Sjælland, således at vi ikke selv skal
bemande en kasserer-funktion, men DOF havde ikke orienteret os om de ændrede
regnskabsprincipper om, at vi ikke kunne lade vores kassebeholdning overføre fra år til år. DOF har
derfor bedt os om at bruge den nuværende beholdning op i år, så der ikke skal overføres noget til

2022. Dette krav forekommer urimeligt på bagkant, så vi bør i TC-Sjælland genoverveje om vi skal
takke nej til DOF’s tilbud om at håndtere administrationen og få tilbageført vores midler. I den
nuværende Corona-situation kan det være ganske svært at bruge alle pengene i løbet af 2021. Lars og
John S. tager en intern drøftelse og retter herefter henvendelse til DOF, når vi har et løsningsforslag
klar. Vi kan først lave et budget for 2021 når dette forhold af afklaret med DOF.

5. Gave
Vi laver en regel om ca. 100 kr per år man er træner, dog maks. 800 kr af skattemæssige årsager. Det
giver 800 kr til Masha og 500 kr til Rune. Anne køber gavekort til Løberen.
6.
AOK: Økonomi, postindsamling
FOK: Referat fra styregruppemøder, Indkaldelse af styregruppemøder
HSOK: Koordination af fællesspisninger
Malthe: Liste over postudsætning
THOK, ROK, FIF.: TC-ture
SOK: Faglig koordinering med træneren og kommunikation med DOF

7. Evt
Der er 30 løbere tilmeldt for foråret, og det forventes 39 til efteråret.
Malthe laver en kort beskrivelse af postudsætning inkl. hvornår de skal ud.
8. Næste møde
d. 17. Maj kl 20 Farums klubhus eller virtuelt

