Referat fra TC styregruppemøde den 22-08-2016 i Farum
Tilstede: Anne K. Nielsen, John Petersen, Masha Semak, John Søndergård, Nina Vindegaard
Grønberg og Jens Behrend,
Afbud: John Tripax og Dennis Øbro
Referent: John Søndergård
1. Godkendelse af dagsorden
Ingen indvendinger.
2. Valg af referent
John S. valgt.
3. Godkendelse af referat fra møde i styregruppe den 6. juni 2016
Referat godkendt.
Vi besluttede fremover at vi fremover lægger referater fra styregruppe møder på TC’s hjemmeside.
John afklarer med Anders Klinting (webmaster) hvordan vi kan få referatet tilgængelig for alle.
4. Status fra træningerne (Masha)
Træning går godt. En stor gruppe er tilbage efter ferien og gruppen fungerer godt og synes af være
homogen. Det føles som mange (35-40 deltagere de første par gange). Det halter med tilmelding
fra løberne. Masha følger op. Styregruppe repræsentanter følger op hjemme i klubberne. Der er
stor belastning på Masha lige nu.
På næste træning følger Masha op på kravet om at føre træningsdagbog. Styregruppen sætter krav
til fremmøde og føre træningsdagbog på agendaen til næste møde.
5. Ansøgning til trænerstilling i TC Sjælland.
Der er indkommet en ansøgning til stillingen som TC-træner. Styregruppen behandlede
ansøgningen og diskuterede mulige fordelinger af opgaver mellem de to trænere. Ansøgning har
været vendt med DOF direktøren, Michael Sørensen, som igen har vendt ansøgningen med
juniorlandsholdtrænerne. Der er opbakning til at vi ansætter Malthe som assistent til Masha. Vi
blev enige om at startdatoen er 1/9 og at vi ansætter ham for de næste 12 måneder. Masha er
ansvarlig for al planlægning af træningerne og lave baner mm. Dvs. Malthes opgave bliver at
assistere Masha på dagen med afvikling af træninger og ligeledes deltage i planlægning og
gennemførelse af ture. TC styregruppen er positive overfor at støtte Malthe i hans videre udvikling i
at blive en god træner. Anne tager kontakt til Michael Sørensen DOF og får kontrakt og aflønning
på plads med udgangspunkt i den aftalte arbejdsfordeling og giver derefter Malthe besked.

6. Samarbejde med STC
Anne har været i dialog med Rasmus Thrane Ødum, der er meget interesseret i et samarbejde
mellem TC og STC. Der er endnu ikke fundet en træner til STC. Rasmus henvender sig til TC, når
der er overblik over potentielle løbere og træner.
Styregruppen er enige om, at vi kan tilbyde at STC løberne indtil det fyldte 23 år, kan deltage i
træninger ved forhåndstilmelding til Masha. Dette indtil vi har en afklaring fra Rasmus Ødum vedr.
STC træner og STC fremtid.
Anne vender den generelles aldersgrænse for TC med Michael Sørensen. Vi tager det op på næste
møde.
7. Kontaktoplysninger og tekst om TC til hjemmesiden
John S. tager fat i Anders klinting og får ham til at opdatere kontaktoplysninger på TC
hjemmesiden for alle medlemmerne i TC Sjællands styregruppe incl. Mailadresser og telefonnumre.
John S får liste fra Anne og sender til Anders og ud med referatet.
Nina har skrevet et rigtigt godt oplæg til en orientering om TC Sjælland til hjemmesiden. Det har
været muligt at kommentere på udkastet via mail. Der er kommet et par input til rettelser til Nina
og disse er indarbejdet i udgave sendt ud 7/8. Vi gennemgik sidste udgave og Nina retter et par
steder (pris er 650,- pr. halvår) og sender direkte til Anders Klinting.
8. Tilbagemelding fra DOF på TC Sjællands evaluering af TC SM-arrangement
Tilbagemeldinger fra DOF (resume af telefonsamtale mellem direktøren og undertegnede (mail a
17.6) samt mail fra landstræneren (mail videresendt af Masha 1.7) diskuteres og tages til
efterretning.
9. JWOC 2019 Embargo
JWOC afvikles i 2019 i forstæder til Århus og skovene ved Silkeborg. Af DOFs hjemmeside fremgår
det:
Det drejer sig om Lyseng, Aarhus Ø, Ry, Addit, Ry Sønderskov, Thorsø Bakker, Gjern Bakker samt
Velling-Snabegård, idet der dog er særlige forhold knyttet til de tre førstnævnte, der er omfattet af
embargoen i forhold til sprintkonkurrencen, men ikke er lukket for adgang - blot må man ikke
træne og anvende kort i disse områder. Det drejer sig om Lyseng, Aarhus Ø, Ry, Addit, Ry
Sønderskov, Thorsø Bakker, Gjern Bakker samt Velling-Snabegård, idet der dog er særlige forhold
knyttet til de tre førstnævnte, der er omfattet af embargoen i forhold til sprintkonkurrencen, men
ikke er lukket for adgang - blot må man ikke træne og anvende kort i disse områder.
Masha orienterer TC Sjælland løberne på næste træning. Styregruppemedlemmerne tager
budskabet med hjem i klubberne.

10. Status spisning
Vi følger Mashas plan, hvor Søllerød og FIF har byttet
11. Status postindsamling
Jens har koordineret og sikret postindsamling. Det har fungeret fint indtil nu. Masha tager fat i Jens
såfremt der opstår behov fremadrettet.

12. Ny mødedato
Mandag den 12. december kl. 19:00. Møde afholdes hos Jens Behrends, Ryttergårdsvej 30 i Farum.
På næste møde dikuteres økonomi i forhold til ønsker til aktiviteter i 2017, evaluering af
udtagelseskriterier, opfølgning på krav til fremmøde og træningsdagbog, aldersgrænser. Malte skal
inviteres til næste møde

13. Evt.
Intet

Mødet slut 20:33
Således opfattet
John Søndergård

