Eliteudvalgsmøde den 21.11.2018
Deltager: Jens Carlsson – Johnny Hofhøj – Glenn Hansen - Henrik Toft
Afbud: Erik Erlandsen
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gennemgang af vores strategi
Gennemgang af budget
Nye trupper
Kraftcentre
Jobansøgning
Scouttræning
Eventuel

Pkt. 1
Der var bred enig om Eliteudvalgets nye strategi og alle er enige om, at det bliver en spændende sæson vi går i møde med
nye præmisser og struktur.
Pkt. 2
Budgettet blev gennemgået. Der var et spørgsmål til, hvorfor talent og junior kontoen er i nul. Grunden er vores nye talent
strategispor, hvor vi opretter kraftcenter så de to trupper tilknyttes dette center.
Pkt. 3
På opfordring af vores landstræner er tiden inde til noget fornyelse af vores A- trupper. I løbet af næste måned
offentliggøres vores nye A trupper.
Det er meningen at Junior og talent truppen overgår til kraftcentrene.
Veterantruppen vil forgå nogenlunde som sidste år. Eliteudvalget inviterer nye og nuværende trup spillere til en stor
træningsdag, hvorefter Eliteudvalget udtager veterantruppen 2019. Dato for denne træningsdag er endnu ikke helt på
plads.
Pkt. 4
For at få kraftcentrene til, at fungere er det vigtig, at vi får træner tilknyttet samt kommitment fra klubberne, der
involveres.
Der er aftalt datoer for informationsmøde. De berørte klubber vil få tilsend en indbydelse til møde omkring kraftcenter
snarest.
Pkt. 5
Vi er spændte på, hvor mange der melder sig under fanerne som træner til kraftcentrene. Da vi ikke har modtaget nogen
ansøgninger endnu, har vi besluttet, at vi blev nødt til selv at kontakte kandidater, som vi synes har potentiale til at være
træner.
Pkt. 6
Vi afventer med spænding om de franske topspillere kan komme og deltage i Scout træning, eller om vi bliver nødt til at
aflyse.
Pkt. 7
Johnny har erfaring og ideer til forbedringer af streamingsignaler. Han kommer med et oplæg snarest.
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