Referat fra TC styregruppemøde den 12-12-2016 i Farum
Tilstede: Anne K. Nielsen, John Petersen, Masha Semak, John Søndergård, Nina Vindegaard
Grønberg og Jens Behrend, John Tripax, Malthe Gaarsdal og Dennis Øbro
Referent: John Søndergård
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af planlægning af møde med Lars Lindstrøm, TC styregruppens
sammensætning og udtagelseskriterier til juniorgrupper.
2. Valg af referent
John Søndergård valgt
3. Godkendelse af referat fra møde i styregruppe den 22. august 2016
Godkendt. Referat fra sidste møde i TC styregruppen ligger også på TCs hjemmeside.
4. Status fra trænerne (Masha og Malthe)
Det går godt og længe siden det har gået så godt. Alle virker klar når træningerne starter og alle
har en god indstilling. Løberne kommer til tiden og de fleste husker at tilmelde sig på
hjemmesiden. De nye som startede lige efter sommerferien er kommet hurtigt ind i gruppen og er
en del af den. En stor gruppe er kommet tilbage fra efterskolen. Fremmødet er stabilt og ligger på
ca. 25 løbere til hver træning. Antallet er ifølge Masha og Malthe rigtig godt og giver god tid til
opfølgning på den enkelte. Søllerød har 2 løbere på vej efter nytår. Malte er kommet godt ind i
jobbet og der er fundet en god fordeling af arbejdsopgaverne.
Malthe og Masha har deltaget på træner seminar 18-20/11 og fælles TC møde samtidig. TC
Sjælland vurderes af Malthe og Masha til at køre bedre end alle de andre TC’ere vurderet på antal
træninger, deltager og kvalitet. Så der var ikke så meget nyt/input til Malthe og Masha. Træner
seminaret lagde op til at klubberne skulle tilbyde flere træninger og gerne aldersopdelt. Lars
Lindstrøms nye rolle som sportschef blev også gennemgået på seminaret. Lars vil prioritere at
komme mere ud til TC’erne og sikre den røde tråd i elitearbejdet i DOF’s bestræbelser få at gang i
fødekæde.
5. Styregruppesammensætning
Ninna stopper som TC repræsentant fra OK Øst og ligeledes stopper Jens Behrend OK Farum også
som TC repræsentant. Begge med virkning fra årsskiftet. Vi drøftede hvad vi kan gøre for at få nye
ind i styregruppen og vi var enige om at opfordre OK Øst og OK Farum til at stille med afløsere.
Styregruppen har dog forståelse for at klubber med få løbere ikke er repræsenteret, men så må de
også leve med ikke at have direkte indflydelse.

6. Opfølgning på krav til fremmøde og træningsdagbog
Brug af Sportlyzer træningsdagbogen er ikke i brug systematisk af løberne. Nogle bruger den hver
gang de har trænet, men mange bruger den ikke. TC styregruppen blev enige om at alle går hjem i
klubberne og opfordrer klubtrænerne til at følge op på løberne, så de begynder at bruge
træningsdagbøgerne. Styregruppen opfordrede trænerne til at lave noget hype omkring brugen og
få motiveret løberne. Kunne være at lave en konkurrence med præmiering. Der blev givet ok til at
bruge lidt af TC midlerne på nogle præmier.
7. Samarbejde med STC
Der var på sidste kredsledermøde opbakning til etablering af senior TC. Det har dog endnu ikke
været muligt for Rasmus TØ at finde en egnet træner. Vi besluttede at for løbere som rykker ud af
TC pga. de rykker op som seniorer kan fortsætte deres aktiviteter, også efter de er fyldt 20 år. Vi
besluttede, at såfremt de deltager regelmæssigt så skal klubberne betale for deres deltagelse på
lige fod med de ordinære deltagere.
8. Planlægning af aktiviteter i TC Sjælland i 2017
Anne har kontaktet Michael Sørensen i DOF for oplysninger om landsholdsledelsens tanker om
aktiviteter i TC i 2017. Endvidere er der forespurgt om hvem der er kontaktperson mellem
landsholdsledelsen og TC Sjælland, og hvilket niveau kontakten forventes at have. Anne kunne
fortælle, at hun har talt med Lars Lindstrøm og der vil blive en tur til fælles TC samling ifb. Jysk
Fynske mesterskaber. Derudover så vil der være testløb ifb. FIF Hillerøds pinseløb. Lars opfordrede
til at TC løberne deltager i ranglisteløbene.
TC arrangerer træningstur til Åhus Sverige den 6-8/1 2017. Forventet 20 deltagere. Egenbetaling
350,-. Vi budgetterer med udgift på 20.000,Tur ifb. til JFM 26-27/8 i trekanstområdet i Jylland. Vi planlægger en bustur til arrangementet.
Tilmelding før sommerferien så vi kan se om der er basis for at afholde turen. Vi planlægger med
udgift på 15.000,- til bus og 15.000 til deltagerbetaling (vi planlægger at kunne sælge ledige
pladser)
Derudover planlægger vi en TC tur til efteråret 2017 på samme vilkår som Åhus turen. Dvs.
20.000,- i udgifter og deltagerbetaling på 350,- pr. deltager.
De tre ovenstående aktiviteter er lagt ind i budget for 2017.
9. Regnskab 2016 og Budget 2017
John orienterede om foreløbig status på regnskabet 2016 og udgifter til planlagte aktiviteter i 2017
blev også gennemgået. Se vedlagte bilag. Endelig regnskab for 2016 laves ved årets udgang og
præsenteres på næste styregruppemøde, hvor også det endelige budget for 2017 godkendes.

10. Status spisning
John laver en liste for spisninger i foråret 2017 og sender rundt til styregruppemedlemmerne.
11. Status postindsamling
Vi har nu en udfordring med postindsamling når Jens ikke er med længere. Vi løser den ved at
Masha og Malthe melder tilbage til styregruppen skulle der opstå behov for hjælp, hvis de ikke selv
kan klare det. Jens tilbød at tage en indsamler tjans en gang imellem.
12. Udtagelseskriterier til juniorgrupper
Vi blev enige om at vi på et kommende TC styregruppe møde med Lars Lindstrøm vil bede ham om
at forklare hvad kriterierne er/har været for optagelse i juniorgruppen. Vi satser på et januar
måned.
13. Ny mødedato
Anne tager fat i Lars og får ham til at sende mulige datoer for møde med os. Når Anne har datoer
sender hun rundt til styregruppen.
Næste møde afholdes i Farums klubhus
14. Evt.
Intet

Mødet slut 20:47
Således opfattet
John Søndergård

TC Sjælland Foreløbig Regnskab 2016
Saldo pr. 1/1-2016

63.381,09
Udgifter

Gaver
TC spisninger
April
Maj
Juni
August
Oktober
November
December (estimat)

Indtægter
-854,00

-6.893,33
-1.090,35
-900,00
-713,00
-977,88
-954,65
-1.257,45
-1.000,00

Printerpatroner

-1.629,70

Tur til Sverige i April (21 deltagere)

-18.114,50

7.350,00

Tur til testløb i Rebild Juni (36 deltagere)

-55.120,00

21.600,00

-4.959,15

4.959,15

TC weekend (mad)
DOF/TD støtte

65.000,00

Opkrævet deltagerbetaling

46.800,00

DOF-træneraflønning

Resultat for 2016

Saldo pr 31/12-2016

-70.833,00

-158.403,68

145.709,15

-12.694,53

50.686,56

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

50.686,56
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

-15.000,00

15.000,00

DOF/TD støtte

65.000,00

Opkrævet deltagerbetaling

46.800,00

DOF-træneraflønning

Resultat for 2017

Saldo pr 31/12-2017

-80.000,00

-145.200,00

140.800,00

-4.400,00

46.286,56

