Mødereferat – oktober 2018
Timersoqatigiit Assammik Arsartartut Kattuffiat

Åbning af møde
Mødet afholdt 09. oktober 2018 kl. 16:15 ved Grønlands Idrætsforbunds kontorlokaler.

Deltagere
De fremmødte deltagere var Jørgen Isak Olsen (JIO), Miki Lynge (MLY), Lars Dahl (LDA) og Kristian
Heilmann. Via telefon Lena Ravn Davidsen (LRD), Dorthea Olsen Rasmussen (DOR) og Axel Lund
Olsen (ALO). Som tilforordnede var konsulent Poul Petersen (PLP) med.

Ikke fremmødte medlemmer
Alle mødeindkaldte var mødt.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden fremsendt rettidigt og godkendt.
3. Økonomi
4. Orientering generelt
a. Deltager til GIF repræsentantskabsmøde
b. Logo og foto til hjemmeside
c. Fordeling af udvalgsposter
5. Oplæg fra bestyrelse og udvalgsberetning
a. administrations- og relationsudvalg
b. Breddeudvalg
c. Eliteudvalg
d. Internationale relationer
e. Uddannelses- og udviklingsudvalg
f. Daglig ledelse (forretnings- og økonomiudvalg).

Godkendelse af mødereferat
Mødereferat fra tidligere møde fremlagt og godkendt. Dagsorden godkendt.

Timersoqatigiit Assammik Arsartartut Kattuffiat (TAAK)
Postbox 335, 3900 Nuuk
www.taak.gl

Økonomi (3)
TAAK har bedt Grønlandsbanken om at få overført samtlige konti til en samlet, så TAAK ikke længere
vil have konti både i Grønlandsbanken og Bank Nordik. John Jakobsen er rykket herom.
Økonomisk redegørelse har været ønsket af bestyrelsen ved sidste møde, herunder for at vurdere
om hvorvidt man kan iværksætte en række initiativer og rejser/ophold under TAAK. Udskrifter er
tilgået fra Bank Nordik og Grønlandsbanken, ligesom også redegørelse er tilgået fra bogholderi Plusi,
samt budget udarbejdet af TAAK. Der er tale om 3 forskellige systemer, der ikke tale sammen,
hvorfor det ikke har været muligt at redegøre for, hvad der er brugt til hvad og hvornår. Det er
derfor under overvejelse om man skal finde et andet system og muligvis ny
bogføringssystem/leverandør.
PLP vil udarbejdet en nyt oplæg, baseret ud fra udskrifter, således for at få et overblik over forbrug
for indeværende år. Der er forskellige poster, hvortil der ønskes svar (landshold,
workshop/breddeudvalg, Elite Sport Greenlands midler til talentudvikling).
DOR har tilbudt sin assistance og vil gerne fra primo 2019 agere som bogholder, og derved spare
TAAK for 120.000 kr. Dette vil blive behandlet og besluttet af forretnings- og økonomiudvalget.
TAAK har d.d. følgende på sine konti
-

Bank Nordik
Grønlandsbanken

I alt

522.058,60 kr.
389.616,65 kr.
911,675,25 kr.

Orientering generelt (4)
Kristian Heilmann budt velkommen som suppleant. Valget truffet ved simpel lodtrækning, hvilket
har givet anledning til at kigge på vedtægterne, der ikke klart har kunne specificere retningslinjerne
for indtrædelse i bestyrelsen ved udtrædelse. Nyt forslag forventes udarbejdet til næste
repræsentantskabsmøde.
Forretnings- og økonomiudvalget deltager ved GIF´s ordinære repræsentantskabsmøde 16.
november 2018 i Nuuk (Jørgen Olsen, Lars Dahl og Miki Lynge, samt Poul Petersen som tilforordnet).
TAAK vil fremlægge forslag om, at man ifm. internationale arrangementer får mulighed for, at der
stilles en underskudsgaranti. Forslag vil blive udarbejdet. Tilskudsreglerne fra kommunerne er også
under pres, da særligt KAK har flere nationale arrangementer, der presser økonomien hos
kommunerne, og dermed også indirekte de andre specialforbund.

Udkast til nyt logo sendes ud til klubberne til høring. Foto af følgende mangler til ny hjemmeside
(Lena Ravn Davidsen, Miki Lynge, Kristian Heilmann, Lars Dahl, Johannes Groth, Axel Lund Olsen).

Side 2

Siden Inga Dora Markussen trak sig fra bestyrelsen, har der manglet et medlem i breddeudvalg og
administrations- og relations udvalget. Dette tilbudt KH, der også gerne vil sidde i Uddannelses- og
udviklingsudvalget.

Oplæg fra bestyrelse og udvalg (5)
Administrations- og relationsudvalg: Miki Lynge, Lene Ravn Davidsen og Dorthea Olsen Rasmussen.
Ikke nogen nyheder. Nyt medlem Kristian Heilmann. Møde ikke afviklet.
Breddeudvalg: Axel Lund Olsen, Miki Lynge og Finn Nielsen. Nyt medlem Kristian Heilmann.
Forespørgsel om økonomi, hvornår PANAM slutter (regnskab).
Eliteudvalg: Miki Lynge. Landsholdsaktiviteter gennemgået. Kvindelandsholdet skal samlet til
træning medio november og der forventes svar på kvalifikationskampe fra IHF 20. oktober 2018.
IHF fastholder således adskilles af Nord- og Syd under PATHF. Grønland hører således under NAC
HC.
Herrelandsholdets træner har givet udtryk for, at han ønsker samling i uge 47 og igen i januar i
forbindelse med pausen i den danske liga (se VM 2019), ligesom han også har givet udtryk for, at
man gerne vil mødes med det danske U-21 landshold i uge 25. Gerne til afvikling i Ilulissat/Sisimiut
og Nuuk. Undersøgelser er påbegyndt med hotel og rejsemuligheder. DHF har accepteret en
forhåndsinvitation.
Kontrakter bliver gennemgået med landshold og der forventes et nyt oplæg. Herunder har begge
landstrænere givet udtryk for, at man ønsker en fysisk træner tilknyttet til staben. Kontraktudkast
udarbejdet for
Landshold
Træner
Assistent
Fysioterapeut
Holdleder
Fysisk træner

Herrelandshold
Ingi Olsen (har kontrakt/ændres)
Rasmus Larsen (ingen kontrakt)
Berit Duus (delvis kontrakt)
Tom Ostermann Søholm (ingen kontrakt)
Vakant

Damelandshold
Johannes Groth (har kontrakt/ændres)
Anders Friis (ingen kontrakt)
Berit Duus (delvis kontrakt)
Susan G. Johnsen (ingen kontrakt)
Vakant

Aftalen med Hummel mangler og skal afsluttes snarest. Kvindelandsholdet har givet udtryk for, at
man ønsker nye dragter til kvalifikationskampene.
Internationale relationer: Jørgen Isak Olsen, Gujo Thorsteinsson, Kurt Lauridsen, Axel Lund Olsen
og Miki Lynge. Ingen nyheder.
Uddannelses- og udviklingsudvalg: Miki Lynge, Lene Ravn Davidsen, Dorthea Olsen Rasmussen, Axel
Lund Olsen. Nyt medlem Kristian Heilmann. Ellers ingen nyheder.
Forretnings- og økonomiudvalg: Jørgen Isak Olsen, Lars Dahl og Miki Lynge. Ingen nyheder.

Ikke afsluttet sager/eventuelt
a. Medlemsregistrering pågår. Mangler fortsat fra Siuteroq (Nanortalik), N85 (Narsaq), Sermeq
HC (Paamiut) og Aqissiaq (Maniitsoq). Disko 76 (Qeqertarsuaq) og Sulloq 94 (Uummannaq)
vil registrer sig på ny. Deadline er udløbet for registrering.
b. Norsaq HC har sendt forespørgsel angående turneringsform, ligesom også NUK har spurgt ind
til afvikling af børnecup. Forespørgslerne vil blive behandlet af breddeudvalget.
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c. Sulloq 94 har sendt ansøgning om udstyr mv. for 15.414.00 kr. Udstyr findes i container og
TAAK har også andet udstyr i Inussivik. Vil blive gennemgået. Disko 76 mangler også bolde.
Ansøgning forhåndsgodkendt.
d. Mødeplan (udkast til helårsplaner) udarbejdes og sendes til høring/beslutning.

Kontaktoplysninger
Jørgen Isak Olsen

48 31 35 /erni@ghf.gl

Miki Lynge

55 66 99 /miki@ghf.gl – miki@lynges.gl

Lene Ravn Davidsen

54 48 71 /lene@ghf.gl

Lars Dahl

xx xx xx /lada@knapk.gl

Dorthea Olsen Rasmussen

52 76 69 /dorthea@ghf.gl

Kristian Heilmann

55 55 63 /kristian@ghf.gl

Axel Lund Olsen

56 42 10 /aksel@krh.gl

Bekendtgørelser
Næste møde afholdes 13. november kl. 16:15. Dagsorden udsendes

Konsulent

Dato for godkendelse
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