Referat TEU Teknik møde 17.12. 2019.
Sted:
SKYPE møde
Tidspunkt:
19:00 -21:00
Deltagere:
Kristoffer Andersen
Michael Gandø
Afbud: Jørn C. Andersen

Dagsorden
1) Status 2019
Medaljehøsten er yderst tilfredsstillende og specielt EM i Tyrkiet med en 1. Plads i
nationskonkurrencen til kvindesiden er imponerende.
2) Hvilke opgaver skal med over i 2020
Arbejdet frem mod VM i Herning til maj skal selvfølgelig fortsættes.
De nye koncept omkring UC skal skrives færdigt og primo 2020 forlægges bestyrelsen og
efterfølgende i høring hos interesserede klubber.
Vi vil fortsætte søgningen efter en egnet landsholdsadministrator, som også kan deltage som HoT
3) Teknik budget, som IKKE er endelig godkendt
Budgettet for 2020 skal overholde det tidligere udarbejdede rammebudget, hvilket vi har gjort.
Der er søgt om ekstra midler til VM-forberedelse. Det er ikke sikkert at vi får dem alle sammen.
Men bestyrelsen har tilkendegivet, at der bliver kigget positivt på det

Punkterne 4-7 skal med på næste møde med LHL og udfærdiges i fællesskab.
4) Prioritering af midler ved stævnedeltagelse kontra samlinger, lejre og lign.
Vi skal være mere bevidste om udbyttet af anvendte midler, når vi vælger hvem der deltager ved
hvilke stævner. Får udøverne mere ud af stævnedeltagelse eller en træningsweekend, så skal det
fremover være en væsentlig faktor
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5) Deltagelse ved udtagelsesstævner
Hvam skal deltage ved hvilke udtagelsesstævner? Giver det lige god mening for individuel, team,
free style, kadet, junior, senior eller master at have de samme stævner som udtagelsesstævner?
6) Manglende gennemsigtighed i TLH strukturen. herunder definition af niveau
TEU er usikker på hvad der skal til og hvad der afgør om man er Talent, prospect, Brutto eller
landsholdsudøver. Det skal vi have defineret.

7) Op- og nedrykning
Hvilke kriterier er gældende for op og nedrykning imellem de forskellige hold? Og hvordan sikre vi
at der altid bliver en personlig samtale med udøveren inden der foretages offentlige udmeldinger?

8) VM-opgaver maj 2020.
Herning tager sig af langt det meste. Men der kommer TKD-relaterede aktiviteter og opgaver, som
vi kan byde ind på. Hvem er interesseret / interessante at få med?

9) Evt.

Med sportslig hilsen
Michael Gandø

