Åbning af møde
Mødet afholdt 18. december 2018 kl. 15:00 ved Grønlands Idrætsforbunds kontorlokaler.
Deltagere
De fremmødte deltagere var Jørgen Isak Olsen (JIO), Lars Dahl (LDA), Dorthea Olsen Rasmussen, Miki Lynge (MLY).
(DOR). Via telefon Lena Ravn Davidsen (LRD).
Ikke fremmødte medlemmer
Axel Lund Olsen (ALO) og Kristian Heilmann (KHE).
Godkendelse af dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
2. Godkendelse af referat (15. november 2018).
Godkendt.
3. Afholdelse af de nationale mesterskaber i håndbold
Klubberne har modtaget mail omkring tilmelding til GM og hvem der kunne tænke sig at afholde GM for senior,
yngling og junior. Frist sat til 18. januar 2019 og tilmeldingsgebyr også meldt ud. Opgaven med planlægning mv.
uddelegeret til administrations- og relationsudvalget.
4. Godkendelse af budget
Budget forelagt og godkendt med rettelser. Ny bogføringsaftale indgået med Repenso til en værdi af 30.000 kr.
årligt, hvorfor der spares 90.000 kr. i forhold til aftalen med Plusi. Påbegyndes pr. 01. januar 2019. Yderligere
driftstilskud fra GIF tilgår og således har TAAK en øget omsætning, men også øget udgifter.
5. Medlemsregistrering GIF
Pågår og der er pr. d.d tilmeldt 1039 medlemmer, men der mangler fortsat (nok) en del fra Sisimiut, Paamiut og
Maniitsoq. Alle klubber er rykket via mail, sms og facebook. Forespørgsel sendt til GIF omkring en lettere måde
at registrere medlemmerne på, hvilket måske kan have en medvirkende årsag til manglende indberetninger.
6. Elite Sport Greenland og statusmøde
Der er udarbejdet statusrapport til Elite Sport Greenland og møde aftalt 19. december 2018. Afventer resultatet
af dette møde.
7. Samarbejde med skolerne
JOL ønsker, at man i højere grad skal forsøge at indgå et samarbejde med folkeskolerne. Herunder skal der tænkes
i nye baner og muligheder. Det kan således også være, at man i håndboldskoleregi skal tænkes anderledes.

Opgaven med håndboldskole og fast koncept og dermed også ens udstyr og rammer, skal udarbejdes og drøftes
under breddeudvalget. Det skal også her nævnes, at GIF og Selvstyret har givet specialforbundet midler til
forebyggelse og øget fysisk aktivitet, hvilket igen kan kobles på samarbejde og udvikling af eksisterende koncepter
(håndskole mv.).
Der er i øvrigt udarbejdet en værkststrategi, hvor netop disse punkter er beskrevet og hvor både opgaven og
tovholder, økonomi og rammer er beskrevet. Gennemgås af bestyrelsen og gerne til drøftelse i udvalgsregi.
8. Håndboldskole
Se punkt 7.
9. Samarbejde med GIF og rejsehold
JOL har også et ønske om, at der arbejdes tættere med GIF omkring foreningsledelse. GIF forespurgt om
muligheden for at få en aktivitetsplan for 2019, hvor TAAK enten melder ud til foreningerne, at de kan forvente
besøg eller hjælp fra GIF under deres ”road-show” eller at TAAK rejser sammen med GIF til forskellige byer med
behov for foreningsudfordringer.
10. Eventuelt
- Kongres. Der skal udpeges 3 deltager til kongres i juli 2019. Afventer
- NACHC. Deklaration underskrevet og sendt til NACHC. Bestyrelsen ønsker at deltage og støtte etableringen af et
nyt organ under IHF, og at TAAK også får plads i bestyrelsen, samt at der udarbejdes et overslag til styring af
økonomi og fordeling af midler.
- Udvalgsposter . Miki Lynge trækker sig fra formandsposten og udvalg (administrations- og
relationsudvalg/Uddannelse- og udviklingsudvalg). Nyt medlem er Boas Møller under breddeudvalg og
admistrations- og relationsudvalg.
- kontrakter. Nye kontrakter for landstrænerne udarbejdet og underskrevet. Mangler for Ingi Olsen, Rasmus
Larsen og Berit Duus.
Poul Petersen,
Nuuk, den 19. december 2019

