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NOTAT: Referat fra dialogmøde den 20. marts 2017 om vedtægter for Elite- og
Talentrådet

24. marts 2017

Mødet var indkaldt med følgende tekst:
” Elite- og Talentrådet besluttede den 8. december 2016 at opfordre Kultur- og Idrætsudvalget til at drøfte den
fremtidige organisering af arbejdet med talentudvikling, og lagde på denne måde det over til Kultur- og
Idrætsudvalget at afklare, om der fremover skal være et råd og på hvilke vilkår. I forlængelse heraf besluttede
udvalget i januar at formand og næstformand skulle afholde dialogmøde med Elite- og Talentrådet om fremtidig
organisering. Den 6. februar blev det omtalte dialogmøde afholdt. På mødet blev det konstateret at der fortsat er
bred interesse i at have et elite- og talentråd, men at der kan arbejdes med styrke relationen mellem rådet og
udvalget, supplere rådet og præcisere formålet. Der henvises til det udsendte referat fra mødet (udsendt den 14.
februar).
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til reviderede vedtægter for Roskilde Elite- og Talentråd,
som kan forelægges til godkendelse i byrådet (via KIU og SBU). Der er især arbejdet med at supplere rådet og at
styrke relation og dialogmulighed mellem Roskilde Elite- og Talentråd og Kultur- og Idrætsudvalget. Samtidig er
rådets formål og kompetence tydeliggjort.
På dialogmødet den 20. marts drøftes forslaget, som herefter behandles på rådets møde senere på dagen, således
at det kan sendes til forelæggelsen politisk i løbet af april 2017.
Dagsordenen er derfor

1. Velkomst v. formand for Kultur- og Idrætsudvalget Birgit Pedersen
2. Drøftelse af forvaltningens forslag til reviderede vedtægter for Roskilde Elite- og Talentråd
- Kort oplæg ved kultur- og idrætschef Poul Knopp Damkjær
3. Videre proces.
”
Deltagere - medlemmer fra Elite- og Talentrådet:
Poul Lindor Nielsen
Allan Bentsen
Anja Falk Riecke
Christian Juel Glem
Henrik Mielke
Lisbeth Klarskov
Niels Østergaard
Per Birkedal (suppleant for Jørgen Aufeldt, som har meldt afbud)
Henrik Nevers
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Christian Cremosi-Knudsen
Deltagere tilforordnede i ETR:
Astrid 8. T.
Julie 7.T.
Peter Jensen (Team Danmark)
Deltagere andre:
Birgit Pedersen
Evan Lynnerup
Poul Knopp Damkjær
Gitte Kronbak Nielsen
Lene Correll
Anne B. Jørgensen

Velkomst v. formand for Kultur- og Idrætsudvalget Birgit Pedersen
Birgit Pedersen bød velkommen og redegjorde for, at forvaltningen i forlængelse af dialogmødet i februar har
udarbejdet forslag til reviderede vedtægter.
Poul Knopp Damkjær fremlagde kort forslaget.

Drøftelse af forvaltningens forslag til reviderede vedtægter for Roskilde Elite- og Talentråd
Forslaget blev drøftet.
Der var enighed om, at de to medlemmer, som Campus Roskilde skal udpege skal være fra hhv.
ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Dette rettes i udkastet.
Flere nævnte, at formålet er skærpet, og at rådgivningsopgaven og rådets kompetencer fremstår tydeligt. Nogle
mente, at dette kan være problematisk, at rådet kun skal rådgive om udmøntning, fordi det er lige så vigtigt, at
klubberne m.fl. rent faktisk arbejder med at udmønte Team Danmark Aftalen. Hertil blev svaret, at det også
fremgår af formålet, at rådet skal fremme koordinering, videndeling og samarbejde mellem klubberne om
talentudviklingsarbejdet og at der herudover er selve arbejdet i klubberne.
Det blev drøftet, at § 4 om temamøder giver muligheden for at invitere eksterne parter til at medvirke med særlig
viden/kompetence.
Flere udtrykte, at det var godt med den tydeligere tilknytning til Kultur- og Idrætsudvalget, herunder at der
kommer to KIU-medlemmer i rådet.
Herefter var der ikke flere bemærkninger. Elite- og Talentrådet ville behandle forslaget på det efterfølgende
møde.
Videre proces
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Der blev redegjort for, at forslaget til vedtægter, med den ovenfor nævnte rettelse vedr. Campus Roskilde, vil blive
forelagt politisk i april, og at referatet fra dette møde samt referatet fra Elite- og Talentrådets behandling vil følge
med til den politiske behandling.

