Torsdag d. 5. marts kl. 18.00
Deltager: Brian Thorsen, Ole Gerhard, Anders Andersen, Kim Andersen, Martin Olsen, Erik Andersen.
Referent: Morten Blem.
EA bød velkommen, og skitserede rammerne og grundlaget for arbejdet omkring Elite Bornholm.
1. Konstituering / Fordeling af arbejdsområder
Koordinator for udvalget: EA
Kontakt træner/klub: AA U14 – KA U16.
Sponsoransvarlig: MO, BT.
Tøjansvarlig: MO
Økonomi opfølgning: KA
Klubkontrakter: KA
Udvikling af rammerne omkring EB: OG
Trænerkontrakt: Fælles ansvar, dog 2 udvalgsmedlemmer som tager kontakten til trænerne.
2. Skal vi forsætte i Talent & Eliteudvalget i 2020, eller skal det være en selvstændig gruppe?
Fordele og ulemper blev diskuteret, og alle var enige om at DBU Bornholm, ved talent & eliteudvalget
tegner Elite Bornholm frem til reformen formentlig træder i kraft 01-01-2021. Dette for at sikre en god
start, som kan danne grundlag for fremtidens arbejde med ungdommen.
3. Status her og nu. U14 / U16 / Pigeprojekt
Udvalget diskuterede en fremtidig struktur om holdene i forhold til årgange. Der var et flertal for et U14 og
U16 hold drengehold, som er de rækker der tilmeldes hold i på drengesiden.
U14 drenge – Selvgørende, mangler dog en del materiale. Kampprogram fornuftigt.
U16 drenge – Kampprogram meget skidt, 6. kampe i løbet af foråret. Mathias Andersen er tilknyttet som
holdleder. MA er dog udfordret på et par af rejserne.
Nuværende pigeprojekt afsluttes 1. april.
Pigeprojekt, skal foregå i tæt dialog med moderklubberne og B&U. Der skal undersøges hvilket grundlag der
er for at samle piger, hvilken faglighed og hvilket formål.
Kontingenter fastsættes til 1200 kr. for foråret. Efterårets kontingent fastsættes på kommende møde.
4. Opgaver fremadrettet
MB tilsender træner standard kontrakt til udvalget, med henblik på et nyt koncept.
Der mangler at blive lavet kontrakt med Mathias Andersen: EA + KA
MB statistik U12 til U14 piger, antal af spillere.
OG udarbejder en skriftligt oplæg til debat.

MB udarbejder en kontakt liste til brug for udvalget.
MB udarbejder en kort info til klubberne, om orientering fra dette møde.
5. Mødekalender
Torsdag den 23-04-2020. KL. 18:30.
6. Evt.
Til kommende møde, emne omkring evt. deltagelse i sommer cup.

