Referat af TC Sjælland styregruppemøde den 27. september 2021, kl.
20.00-21.00 virtuelt på Teams
Til stede:

Malthe Gaarsdal (træner), Mikkel Lyskjær (træner), John Søndergård (FIF), Lars
Munktved (AOK), Aske Jepsen (SOK), Anders Bachhausen (DOF), Nicolai Kliem (FOK)

Afbud:

Christina Holgård Sørensen (THOK), Jimmy Hoen (BOK), John Tripax (OKR), Rolf Lund
(HSOK)

Referent:

Nicolai Kliem
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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Referat fra sidste gang er godkendt.
2. Valg af referent
Nicolai er valgt.
3. Status fra TC-trænerne
Det er kommet løbere tilbage fra HNIE efter sommerferien, og det giver flere deltagere og en god
stemning til træningerne. Der er ikke nogen TC-deltagere på efterskolen i dette skoleår.
Malthe har snakket med U18 (Astrid) om roller med samlingerne og i øvrigt om udfyldning af
træningsdagbøger.
4. Snus til TC
Der er kun få tilmeldte til Snus til TC. Nogle klubber mangler at melde løbere ind og bør gøre dette til
Malthe snarest.
5. Status for postudsætning/indsamling
Indsamling af Nina (AOK) fungere rigtig godt. Malthe har lavet plan for udsætning frem til
efterårsferien og vil udvide den frem til jul, når han kender datoer for natløbsserien.

6. Økonomi
Der er ikke lavet budget for 2021 pga. manglende afklaring om den gamle kassebeholdning. Vi ønsker
kassebeholdningen ”parkeret” på en klubkonto, så den kan buges i 2022.
Antal deltagere i 2021 er 30 i foråret og 33 i efteråret. Det er samme niveau som i 2020.
Fra 2022 bliver deltagerafgiften 1500 kr og DOF ønsker en opkrævning i løbet af året. Vi foreslår i maj,
hvor vi har overblik over efterskoleophold og andet.
7. TC-aktiviteter i efterår 2021
Der er ikke frie weekender i løbet af efteråret. Malthe planlægger en 1-dages tur i weekenden 11. eller
12. december. Lars tjekker mulighed for leje af stor bus.
I 2022 bør vi have læringsture til Sverige, en weekendtur forår og en tur (En eller to dage) efterår.
Lars har lavet regnestykke, der viser, at ved over 20 deltagere er det billigst med stor bus. Anders
ønsker bud på behov for samlet antal minibusser mhp. en DOF-aftale med biludlejer.
DOF regner med at have årsplan for landsholdsaktiviteter 2022 klar ultimo-oktober, og derefter kan vi
planlægge TC-ture.
DOF arbejder på at åbne landsholds træningssamlinger, f.eks. i uge 7, så TC og evt. andre kan bruger
træningerne.
8. Fællesspisning ved TC træninger
Vi kan starte efter efterårsferien med spisning, en i start november og en op til jul.
Malthe bør have forårets træningsplan inkl. plan for spisninger bør være klar i december, så vi kan nå
at finde kokke.
9. Ny mødedato
29. november kl. 20 ved fysisk tilstedeværelse i Farum OK’s klubhus.
10. Evt.
Intet.

