
Møde Eliteudvalget den 19.juni 2018 Idrættens Hus Brøndby 

Tilstede: Jesper Møller, Victor Lynge, Claus Arnsbæk, Jeppe Damgaard (sekretariatet) og 

Steen Houman 

1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2) Valg af mødeleder og referent 

SH valgt 

3) Hvad vil jeg gerne bidrage med til arbejdet og udvalget 

Udvalget redegjorde hver i sær for dette 

4) Skal kommissorium se ud som den er nu? 

https://dbtu.dk/sites/default/files/files/Kommissorium_Eliteudvalget_30-10-2014.docx  

SH laver indstilling til bestyrelsen i forhold til det som ELU blev enige om, og efter 

følgende uploades ændring til hjemmesiden. 

5) Skal vores forretningsorden se ud som det er nu? 

https://dbtu.dk/sites/default/files/files/Bordtennis_Forretningsorden_Eliteudvalget_%28MAJ

.doc 

SH retter til og det kommer på hjemmesiden. 

6) Oversigt økonomi 

SH orienterede og følger op på en post. Udvalg modtager oversigt til hvert møde. 

7) Model for struktur, skal den se således ud og hvordan skal den implementeres og hvilke 

step er de næste der skal tages afhængig af hvad der besluttes 

a.       Sæsonplan for de forskellige grupper 

b.      Ansvarlige for forskellige grupper 

c.       Økonomi 

8) Spor 2 og indsats, herunder elitekommune indsats vi er forpligtet til 

SH får mandat til at gå videre i dialog med Dennis Skaarup og uddannelsesudvalget i 

forhold til punkt 7 og 8. Afgørende at indsatserne i mål i DIF spor 2 skal indtænkes. 

9) Ansvarsområder i forhold til nedenstående  

Bestyrelsen og Team Danmark - SH 

TU spørgsmål - CA  

Kommunikation til hjemmeside - Alle 

https://dbtu.dk/sites/default/files/files/Kommissorium_Eliteudvalget_30-10-2014.docx
https://dbtu.dk/sites/default/files/files/Bordtennis_Forretningsorden_Eliteudvalget_%28MAJ.doc
https://dbtu.dk/sites/default/files/files/Bordtennis_Forretningsorden_Eliteudvalget_%28MAJ.doc


Uddannelsesudvalget - SH 

Tovholder de forskellige grupper 

Elitekommuneområdet - SH 

Spor 2 – SH 

Kalendergruppe - CA 

11) Six nations - DK er arrangør i 2019 

ELU vendte Carstensens legatudvalg, Dato, Økonomi, Ansvarlig og Trænerudvikling 

ELU tilspørger bestyrelsen hvem der har ansvaret for turneringen 

 

12) internationale Stævner -  

Vi missede indbydelsen til NETU. Procedure fremadrettet. Hvis Kim Nylander eller en anden 

ikke er ansat efter UEM, hvad gør vi så? Hvem er så ansvarlig for de enkelte grupper indtil der 

findes en løsning? 

Sekretariat sender til ELU og sekretariat håndterer tilmelding samt tøj. 

VL laver udkast til trappemodel med hvilke stævner der matcher spillernes niveau. 

I forhold til internationale stævner, er der i fravær af en ansat sportslig ansvarlig, ikke en der har 

kompetence til at beslutte hvilke internationale turneringer der udtages til. Indtil dette er løst, er 

det ELU der beslutter hvilke spillere der kan blive udtaget. 

JM, CA og VL har mandat til at beslutte indtil dette er løst. CA og VL laver en nyhed i 

forbindelse med præsentation af trappemodel. 

 

13) Evt (intet kan besluttes) 

ELU debatterede model for spor 2 i talentudviklingssporet i forhold til selektering.  

 


