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REFERAT MØDE I POLITISK UDVALG (TEU) 

Møde TEU 

Tid og sted Torsdag den 19.07.2018 kl.20.00 Skype møde 

Deltagere Brian Louring (BL) 
Michael Gandø (MG) 
Mark Lee Larsen (MLL) 
Charlie Kieler (CK) 
Jørn Chr. Andersen (JCA) 

Afbud  Ingen 

  

 

1.   Ref. JCA 

2.  Hvem har hvilke opgaver MG tager sig primært af al kommunikation med LH -  

Det skal beskrives nærmere. JCA tager sig af UC 
koncept / udvikling.  Der skal tænkes på habilitet i de 
beslutninger der skal tages. MLL og CK med ind over 
Adhoc som konsulenter. 

3.  VM Taiwan Budget – BL fortæller om forhandlinger vedr. budget til 
vm, som er problematiske. Også dokumentation som 
kvitteringer for f.eks. taxa og diæter har været et 
problem. BL er i sidste ende Formand, og bestemmer – 
ikke HOT eller LHT. Der SKAL dokumenteres for udgifter. 
HOT skal vise en økonomi plan – over hvordan pengene 
bruges – det giver overblik. Det er ikke endeligt afklaret 
hvem som er med på turen mht. HOT og assisterende 
trænere.  

 

4.  Kontrakter Kontrakter skal gennemgås og fornyes inden nytår.  BL 
fortæller der skal tilføjes funktions beskrivelse til 
kontrakterne. Thomas P. har aktuelt ikke fået lave kontrakt, 
denne laves hurtigst muligt (når kontrakterne er revideret). 
Kontrakter skal have tilføjet, at de er gældende indtil de 
relevante UC centre er oprettet og UC koncept er fuldt 
funktionelt og der kan gøre brug af UC trænerne. TEU ser det 
ikke nødvendigt at Edina underskriver samarbejdsaftale da 
Edina kan/vil blive inviteret til samlingerne mhp. 
dommerreglerne. Kontrakter skal gælde 1 år, og det skal 
fremgå at det giver ikke automatisk deltagelse ved et EM / 
VM. 



Side 2 af 2 

5.  UC Mark præsenterede det nye på sidste møde. Der er 
kommet en uddannelses fond til på 10.000,-. Det 
koncept med revideringerne fra dialog mødet i marts 
2018 sendes ud til de klubber som var med. Der gives 
en deadline for feedback / godkendelse. UC koncept 
skal være i løbende udvikling og JCA tager kontakt til 
potentielle klubber for inputs for klubber kan 
kontakte JCA. MLL Udsender i slutningen af Juli. 

6.  Landshold konto  Konto med udøver penge skal ud af forbundets 
regnskab, da det er udøvernes penge. De skal 
administreres ordentligt – mht. hvordan de bliver 
brugt. MG tager kontakt 

7.  Diverse Punkt til næste gang: Hvordan udtages LH?  
 udtagelser er en sportslig vurdering-ikke politisk 

 ikke på baggrund af resultater-Det er kun en del 

 det udtagelses kriterier er f.eks. stævner som do 
vælger 

 Landsholdstræneren udtager 

 4 overordnet retnings linjer (MG) 

 

8.  Næste møde 02-09-2018 kl. 10-13 

 

 

 

 


