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REFERAT POLITISK UDVALGSMØDE 

Møde Politisk Udvalg 

Tid og sted Mandag den 22.05.2017 kl.17.30 i Rødovre Højnæsvej 61, bagindgangen 

2610 Rødovre 

Deltagere Tarik Setta (TS)  
Ole Knudsen-Nielsen(OKN) 
Charlie Kieler (CK) 
Phi Nguyen (PN) 
 
UC-administrator Henning Hansen deltager, ankommer ca. 19.45 og 
deltager under punkt 4 af mødet. 

Afbud  Mark Lee  (ML) 

Referent Ole Knudsen-Nielsen 

 

1.  Valg af referent Ole Knudsen-Nielsen 

2.  Gennemgang af dagsorden Blev kort gennemgået. 

3.  Michael W. er stoppet. 
Fremtidigt TEU? 

 

 

 

- Økonomien på landsholdet 

i fortsættelse af Michaels 

afsked. 

 

Tarik orienterede kort. Taget til efterretning. 

Det er på som emne på det kommende HB-møde den 
26.05.2017, hvordan man løser opgaven. 

Vi ønsker en afløser for Michael i TEU. 

 

Michael har fået besked om at afregne for afviklede 
mesterskaber i 2017.  
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4.  Udviklingscentre (Henning 
Hansen deltager under 
punktet).  

- Status nye teknik 
UC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
- Drøftelse af 

konsekvensen af 
manglende 
opfyldelse af 
uddannelseskravet 
for EV-UC. 

- Opfølgning projekt 
med cadet i UC – 
kamp. 

- Fremtidens UC. 
- Opfølgning kamp-

UCer 

 

 

- TEUs kommunikation 

med UC? 
 

 

 

 

Der er en indledende ansøgning fra klub på Fyn. Henning 
holder møde den kommende uge med ansøger og 
kommune. 

Debat omkring tidligere ansøgning fra Vejle. Vi vil 
dispensere i forhold til cheftræners ønske om at være 
udøver, så længe at der ikke er krav om UC-træning for 
udtagelse til mesterskaber. 

Der er muligvis en klub yderligere på Sjælland, der 
foreløbig har oplyst at de afventer konkret stillingtagen til 
om de vil sende ansøgning. 

 

Det er paradoksalt at der findes flere klubber på sjælland, 
der har kvalificerede trænere, men tilsyneladende ikke er 
interesserede i at blive UC. Måske vi i højere grad, når 
der er tale om nye UC.er skal være fleksible i en periode 
med enkelte krav for at sikre, at vi får oprettet flere UCer 
på teknik området. 

 

Tarik oplyste om møde han har haft med folk fra EV. Det 
forventes at EV indbetaler beløbet til 
diplomtræneruddannelsen. Tarik sender deadline til EV 
for svar. 

 

 

Debat omkring cadet i UC. Det er vigtigt at man fortsat 
har fokus på fastholdelse og rekruttering af juniorer og 
seniorer. Det er vigtigt at der er fortsat fokus på den 
sociale faktor. 

Forsøgsordning med hensyn til cadet i UC, skal besluttes 
om vi vil fortsætte. Det besluttes at høre VEB og Rødovre 
cheftrænere om deres evaluering. Ole skriver til dem 
herom. 

Snak omkring kommunikation med UC: 

Det sportslige er det cheftrænere vi kommunikerer med. 

Øvrige forhold er det den administrative ledelse i UC vi 
kommunikerer med.  
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5.  Dialogmødet i Vejle, 
planlægning. 
 

Snak omkring forløbet på dagen. Det bliver primært et 
møde omkring kamp, idet teknik pt. kun har et UC. 

Agenda: 

1. Velkomst ved Søren Holmgård. 

2. Formål med mødet. Dialogmøde ikke et 
beslutningsmøde. 

3. De økonomiske rammer for et UC. 

4. Dialog / debat. 

5. Præsentation af model for det fremtidige UC for 
kamp. Tarik laver præsentation. 

6.Debat og afrunding. 

Tak for i dag. 

 

Ej teknik. Da UC for teknik ikke er landsdækkende. E-
mail til Søren om tilkendegivelse / accept. 

 

6.  Økonomi UC-Rødover har fået udbetalt kr.20.000.- til udstyr og 
betaling for Uddannelse af træner-2. til Cheftræneren. 

 

VEB har ansøgning inde vedr. udstyr. 

 

Ellers intet nyt til økonomi. 

7.  Info. Kamp EM i OL-
vægtklasserne. 

Vi beslutter udtagelser efter try out, efter indhentelse 
af træningsfrekvens i UC frem mod try-out. 

Ole skriver til klubtrænerne omkring træningsfrekvens 
vil der blive set på under henvisning til de foreløbige 
tilbagemeldinger herom. 

8.  Planlægning af mødet med 
teknik landsholdstræneren. 

Landsholdstræner afholder 

internationalt seminar før 

EM? 

Han inviteres til det næste møde i TEU. Ole inviterer. 

9.  Kommunikation internt i 
TEU. 

Vi skal være bedre til at orientere hinanden med Cc 
når vi kommunikerer med interessenter. Vi skal være 
bedre til at svare på e-mails fra hinanden. Svarfrist 
max 2 dage. 

10.  Eventuelt  % 

11.  Næste TEU politisk  udvalgs 
møde 

Fastsættelse af næste mødetidspunkt. Den 20.06.2017 

kl.17.30 i Rødovre. 

 

 


