Referat Eliteudvalgsmøde 17-9-2018.
Til stede: Kim Frederiksen, Casper Buchholtz, Poul Mathisen, Kenneth Jørgensen,
Mette Mikkelsen, Lars Nøhr Olsen.
Afbud: Chris Nielsen, Jesper Eriksen

- Lars præsenterede aftalen med den nye Pro-træner i grove træk.
- Lars meldte ud at flertallet af bestyrelsen ønsker en eliteafdeling, da uden
eliteafdeling vil vi have svært ved at holde på især juniorerne som er i rivende
udvikling
- Evaluering af sæson 2018: Træningsfremmøde har ikke været helt tilfredsstillende.
Er der nok konkurrence om pladserne, til at motivere alle til at træne? Kan det være
en ide at sløjfe det ene kvalhold, evt. få et seniorhold i stedet (seniorhold er dog
afhængig af hvad dameholdet melder ud efter deres evaluering d 23-9-18)
- Jesper Eriksen har meldt ud at han gerne står for et hold igen næste sæson
- Træningsindsatsen samt deltagelsen i elitepokalen er IGEN jævnt dalende over
hele sæsonen. Vi kan evt. skære antallet af elitepokaler let ned over sommeren,
men uden det går ud over udtagelsen til division og kval.
- Ift. den nye sæson tager Lars kontakt til Thomas ang. input til den nye sæson samt
et møde med hele eliteudvalget ASAP. Hvis Thomas ikke har tid inden
tilmeldingsfrist for kvalholdene til Danmarksturneringen, må udvalget mødes uden
Thomas og tage en beslutning ift. antal af hold.
- Hvordan forholder vi os til DGU´s anbefalinger omkring brug af juniorer i
Danmarksturneringen? Vi gør som vi har gjort hidtil, vurderer holdkaptajn og træner
at spilleren er moden nok til at spille, er der intet til hinder for at denne kan udtages.
Vi har oplevet at de juniorer vi har brugt i Danmarksturneringen har udviklet sig helt
enormt. Dog vil vi pointere at vi IKKE vil se at juniorer afmelder sig juniorturneringer
hvor klubben har betalt deltagelse, for at deltage i klubmatcher/elitepokal.
Som udgangspunkt skal juniorudvalget ikke involveres i udtagelsen af en junior. Vi
holder dog kontakt med junior udvalget gennem Casper Buchholtz.

- Budget 2018. Vi har været bevidste omkring økonomi. Både herrer og damer har
brugt ca. halvdelen af budgettet. Det skal dog nævnes at der ikke har været
træningslejr i år, eller været hold til oprykningsspil. Det er vigtigt ift. budget næste
år at der skal være plads til oprykningsspil da dette er en omkostningstung post.
Budget fra 2019 er ikke lagt endnu. Bestyrelsen melder tilbage når budgettet er lagt.
Lars vil dog anbefale uændret budget i 2019 forudsat vi har samme antal hold.
- Indendørstræning påtænker vi at starte op som sidste år (i januar måned).
- Evt. Hvem tager over efter Svend? Mette overtager posten som kontaktperson
mellem eliteudvalg og bestyrelse.

Tak for god ro og orden

