Referat af TC Sjælland styregruppemøde den 29. november 2021, kl.
20.00-21.00 I Farum OK’s klubhus
Til stede:

Malthe Gaarsdal (træner), Mikkel Lyskjær (træner), John Søndergård (FIF), Lars
Munktved (AOK), Aske Jepsen (SOK), Christina Holgård Sørensen (THOK), Nicolai Kliem
(FOK)

Afbud:

Jimmy Hoen (BOK), John Tripax (OKR), Rolf Lund (HSOK)

Referent:

Nicolai Kliem
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Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 5. om hjemmeside.
2. Status fra TC-trænerne
Malthe har haft hjernerystelse, så Mikkel har kørt TC nogle gange.
Der kommer ca. 20 deltagere til træningerne.
Snus til TC har haft 6-8 deltagere, som får lov at fortsætte at træne med indtil Nytår, hvor de kan opnå
fuldt medlemskab i TC.
Der har været oplæg ved sidste fællesspisning fra deltagere ved junior-VM. Det var godt og de unge
virkede interesserede.
Vi mangler DOF’s plan for U18-samlinger, som TC kan træne frem mod. Aske rykker Bo Simonsen for
DOF’s plan. Vi regner med besøg fra Anders Bachhausen ca. hver halve år til træningerne. Han har
været til en træning i foråret, og det havde Malthe og Mikkel stor gavn af.
Der er planlagt tur Frillesås/Kungsbacka d. 11. december. Vi holder fast i turen uanset snesituationen.
Der er pt. 12 tilmeldte. Vi skal sikre, at alle tilmelder eller framelder sig.
3. Nye løbere i TC
Lars udsender tilmeldingsskema for TC-deltagelse. Det bliver i to omgange, hhv. inden jul for
forårssæsonen og i maj for efterårssæsonen.
4. Status for postudsætning/indsamling
Det fungerer stadig godt med, at klubberne sætter ud i henhold ti Malthes planlægning, og Allerød OK
(ved Nina) samler ind. Malthe laver plan for forårssæsonen klar inden jul.
5. Hjemmeside og facebook

Malthe vil lave en facebook-side, for at øge muligheden for information til deltagerne.
Den nuværende TC-hjemmeside står til at skulle nedlægges, da FIF Hillerød flytter til ny server. John
undersøger med Anders Klinting vedrørende dokumenter og specielt resultatdatabasen. Fremtidens
tilmeldinger til træninger kan foregå via Sportslyzer. Kommentar efter mødet: Anders Klinting hen
over julen vil arbejde på at flytte TC siden til en anden server, og således beholde struktur og indhold.
6. Økonomi
Ultimo saldoen i TC-Sjælland pr. 31.12.2020, som p.t. står i DOF, vil blive tilbagebetalt til TC-Sjælland i
henhold til aftale med DOF den 27.09.21, idet bl.a. Corona-situationen har gjort, at TC-Sjælland ikke
har kunne anvende de tidligere opsparede midler. Tilbagebetalingen skal ske inden udgangen af 2021.
TC-styregruppen har forsøgt at få etableret en klubløsning til opbevaring af pengene, men dette har
ikke været muligt. I stedet har styregruppen besluttet at tilbagebetale pengene til klubberne efter et
vægtet gennemsnit af antal deltagere fra 2018-2020. John giver Lars deltagerantal fra 2018. Lars
sender herefter klub-fordelingen til DOF, så beløbet kan udbetales.
Lars laver budget for 2022 med 1500,- kr. som årlig deltagerbetaling.
7. TC-aktiviteter i 2022
Det blev aftalt, at der laves 2 weekendture, en i hvert halvår, med 2 overnatninger, sandsynligvis i
Sverige.
TC-sjælland laver ikke ture til testløb, det må løberne og deres klubber selv stå for. Vi ønsker TCturene skal være læringsture.
8. Fællesspisning ved TC træninger
Der skal være 3 fællesspisninger i hver halvår. Malte laver plan for hvornår og hvilken klub, der laver
mad.
9. Ny mødedato
28. februar 2022 kl. 20, virtuelt møde.
Vi planlægger efter 4 møder i 2022 i hhv. februar, maj, august og november. Heraf to med fysisk
tilstedeværelse og to virtuelt via Teams. Vi ønsker besøg af DOF’s sportschef ved minimum et møde
hvert år.
10. Evt.
Intet.

