Referat fra TC styregruppemøde den 08-01-2018 i Farum
Tilstede: John Petersen, Masha Semak, John Søndergård, Mikkel Kaae-Nielsen, Dennis Øbro og
Anne K. Nielsen
Afbud: Lars V. Jørgensen
Referent: John Søndergård
1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af referent
John valgt som referent
3. Godkendelse af beslutningsreferat fra møde i styregruppe den 30. oktober 2018
Godkendt uden bemærkninger
4. Status fra TC-trænerne (Masha)
Ikke så mange løbere deltager i træningerne lige nu. Til december spisning var der kun 18 løbere
og Masha vil gerne se på om der er løbere, der skal ud af TC idet de ikke er aktive. Vi tager
snakken under pkt. 7 Dem som møder op er meget aktive. Træningsdagbog er stadig en
udfordring! Klubberne skal tage problemstillingen op med deres trænere.
5. Evaluering af TC weekend i Gøteborg i december 2017
TC weekend i december gik godt med 21 deltagende løbere. Men der manglede et par ledere og
det giver en udfordring når de nye køreregler skal overholdes! Betød også at med kun to trænere
så måtte vi købe os til postudsætning. Vi skal til fremtidige ture sikre, at der kommer flere voksne
med som dels kan være chauffører og dels hjælpe til som ledere. Dette tages op af TC
styregruppemedlemmer i klubberne.
Det var gode terræner og vejret var godt. Løberne tog også del i opgaverne (nogle efter et par
opfordringer). Om lørdagen deltog man i en lokal vintercup, som viste løberne, at der er hård
konkurrence fra lokale gode svenskere.
6. Status for rekruttering af træner
Mikkel har nu været træner i TC siden slutningen af oktober måned 2017. Kontrakten er nu
underskrevet og returneret. Samarbejdet går godt. Når Masha er på barsel vil hun stadig lave
baner. Der er lavet en plan for TC træninger frem til sommerafslutningen.
7. Nye løbere i TC pr. 1. januar 2018 og snus til TC i foråret 2018
Der dannes et overblik over nye løbere, der af klubberne er indstillet til TC pr. 1. januar 2018.
Siri Simonsen FIF , Dichte HSOK, Xenia Tisvilde, Oscar Allerød og Mathias Søllerød

Med baggrund i den gode evaluering af ”snus til TC sidste år” planlægges ny ”snus til TC efter
sommerferien 2018
Løbere som ikke er aktive lige nu blev diskuteret og TC styregruppe repræsentanter følger op i
deres respektive klubber.
8. Opfølgning på orientering fra Lars Lindstrøm på møde i TC-styregruppemøde den
30.10.17
Der har endnu ikke været afholdt skype møder som Lars lagde op til. TC styregruppen (John S)
rykker Lars for at tage initiativ til at få igangsat møder.
Pt. ser TC styregruppen ikke et behov for at dele TC gruppen op i to mindre grupper med det antal
deltagere som møder op til træning pt.
Når Mikkel til sommer flytter til Aarhus skal vi igen til at se på at få en TC træner igen. Vi skal
allerede nu til at se på hvordan vi løser dette. Skal tages op på næste TC styregruppemøde.
9. TC ture i det kommende år
Masha og Mikkel fremlægger evt. forslag eller planer for TC-ture i det kommende år.
Frem til sommerferien bliver der kun én weekend tur til testløb i juni måned i Herning. TC
Styregruppen skal spørge i klubberne om der er opbakning til en fællestur. Skal være afklaret
inden næste styregruppemøde. Vi lægger en efterårstur ind i budgettet for 2018.
10. Status fællesspisning
Plan for spisninger i det kommende halve år/år gennemgås.
Marts (Banetest i Allerød), Maj (Rude Skov) og Juni (Tisvilde) + 4 spisninger til efteråret
11. Status postindsamling
Status for postindsamling – Nina samler stadig ind og hvis behov for mere skal TC styregruppen
informeres
12. Status økonomi
Økonomi for 2017 blev fremlagt som næsten færdigt. Efter mødet fik John S de sidste tal fra Lars
Lindstrøm, så regnskabet for 2017 er nu afsluttet og vedlægges referatet som BILAG 1
John S orienterer om budget for 2018. Budget lagt og vedlægges referatet som BILAG 3. Vi
besluttede at øge TC egenbetaling fra 650.- pr halvår til 750,- pr halvår.
13. Evt.
Referat lægges på TC hjemmeside og sendes til Ballerup OK, Roskilde OK, OK ØST, Sorø OK og
HSOK

14. Ny mødedato
Mandag den 19/3-2018 kl. 19:00 i Farum

Mødet slut kl. 20:45
Således opfattet
John Søndergård

BILAG 1

TC Sjælland Budget 2017
Saldo ved pr. 31/12-2016

50.890,43
Udgifter

Gaver

Indtægter
-500,00

TC spisninger 8 gange a 1000,-

-8.000,00

Printerpatroner

-1.700,00

Tur til Sverige i Januar
20 deltagere (350,- egenbetaling)

-20.000,00

7.000,00

Tur til Sverige efterår
20 deltagere (350,- egenbetaling)

-20.000,00

7.000,00

TC weekend ifb JFM (ledertransport)

-1.500,00

DOF/TD støtte

65.000,00

Opkrævet deltagerbetaling

46.800,00

DOF-træneraflønning

Resultat for 2017

Saldo pr 31/12-2017

-80.000,00

-131.700,00

125.800,00

-5.900,00

44.990,43

BILAG 2

TC Sjælland Regnskab 2017

Status pr 31-12-2017

Saldo pr. 1/1-2017

50.890,43
Udgifter

Gaver
TC spisninger
April
Maj
Juni
August
Oktober
December

Indtægter
-250,00

-3.984,05
-909,50
-210,00
-983,00
-669,95
-691,60
-520,00

Printerpatroner
Tur til Sverige i Januar (27 deltagere á 350,-)
Tur til JFM (leder transport)
TC tur Gøteborg 8-10/12 (21 deltagere á 300,-)

-661,95
-30.867,60

9.450,00

-1.515,00
-18.036,86

7.800,00

DOF/TD støtte

65.000,00

Opkrævet deltagerbetaling

39.650,00

DOF-træneraflønning
Renteindtægter og bankgebyrer

Resultat for 2017

Saldo pr 31/12-2017

-72.380,12
-256,25

28,72

-127.951,83

121.928,72

-6.023,11

44.867,32

BILAG 3

TC Sjælland Budget 2018
Saldo ved pr. 31/12-2017

44.867,32
Udgifter

Gaver

Indtægter
-500,00

TC spisninger 7 gange a 1000,-

-7.000,00

Printerpatroner

-1.700,00

Tur til Testløb i Herning
25 deltagere (800,- egenbetaling)

-35.000,00

20.000,00

Tur til Sverige efterår
20 deltagere (350,- egenbetaling)

-20.000,00

7.000,00

TC weekend ifb JFM (ledertransport)

-2.000,00

DOF/TD støtte

60.000,00

Opkrævet deltagerbetaling
29 deltagere á 1500,-

43.500,00

DOF-træneraflønning

Resultat for 2018

Saldo pr 31/12-2018

-80.000,00

-146.200,00

130.500,00

-15.700,00

29.167,32

