Referat fra bestyrelsesmøde 18. april 2012.
Deltagere:
Lone Ellegaard Østfeldt lone@oestfeldt.dk Buster Nielsen bobber_nielsen@hotmail.com
Claus Børsen cboersen@pc.dk Emil Mikkelsen drik90@gmail.com
Jørgen Halkjær jha@adslhome.dk Preben Bollerup Jensen smiloggrin@sol.dk
Kathrine Holtz mulle_kath@hotmail.com
Jonas Neldeborg Larsen neldeborglarsen@gmail.com, (afbud) Poul Tesch poultesch@yahoo.dk
Susanne Hedeager sushedeager@hotmail.dk

1. Valg af ordstyrer: Kathrine

Referent: Jørgen

2.: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt og referat fra 14. marts 2012 blev godkendt
3.: Orientering fra formanden, herunder breve til bestyrelsen.
Forældre har ønske om at træner (e) er med til nålestævner. Dette støttes af bestyrelsen.
Den nye hjemmeside er i drift. Der er indmeldelsesformular, hvor både Susanne og Preben får mail med
oplysningerne. Der er ligeledes tilmelding til tirsdagsspisning.
Lone laver en ”formandens hjørne” på hjemmesiden.
Ungdomsudvalgsformand er blevet annonceret af Lone.
Det blev aftalt, at der skal være et møde mellem trænere og bestyrelsen. Mødet kommer til at vare 2½
timer og indeholde en orientering fra bestyrelsen samt en ”brainstorm” om udviklingen af klubben.
Emil indkalder til 10. maj kl. 19
Møde med elite idrætsudvalg bliver 27/4 kl. 8.30 i klubhuset. Buster, Susanne, Kathrine. Lone, Jørgen
Der er udfærdiget en kontrakt til Susanne.
Lone er ved at gennemgå budgettet. Vi har penge til gode fra hovedforeningen vedr. klubhuset, som kan
aktiveres.
Lone deltager i styregruppemødetil DHL
Henvendelse fra Mikkel Hjorth vedr. Outdoor træningsstation. OA vil gerne være medansøger (koster ikke
noget) for at hjælpe, men vi vil foretrække en placering tætter på Bolbro. Dette har man lyttet til, så der
arbejdes på at lave træningsstationen i Højstrupparken.
Vi har fået tillykke brev fra Odense Kommune vedr. placeringerne ved DM indendørs.
4.: Økonomi
Positiv kassebeholdning. Der er kommet indbetalinger, kontingenter m.m.

5.: Orientering fra øvrige (sportsdirektør, udvalg, etc.)
Daglig leder
Sportsdirektør: Susanne
Banerne skal renoveres – især bane 1 er slidt. Efter renovering kommer der en bom med nøgle til bane 1.
Indendørshal: der er licitation i slutningen af maj 2012. Der arbejdes hårdt med at få sponsorer , således at
der kan skaffes de sidste 7mill. Kr.
Cateringudvalg
Udvalgsformand: Poul
Der er styr på de kommende arrangementer og tirsdagsspisningen annonceres på hjemmesiden.
Udviklingsudvalg
Udvalgsformand: Emil
Emil har sendt mail ud til udvalgsmedlemmerne og er ansvarlig for indkaldelsen til trænermødet. Der
planlægges en grillaften efter DT1. Emil skriver indlæg til hjemmesiden.
Kasserer: Preben
Vedr. træningslejr m.m. skal der ansøges ingen man tager afsted og udbetaling falder efter sæsonslut, hvis
man har hjulpet til ved stævner m.m.
Der er ingen udgifter for klubben vedr. etape Bornholm.
Der er kommet 3 nye medlemmer siden sidst.
Medlemsliste skal revideres med mailadresser og skal gøres tilgængelig, når der er login mulighed på
hjemmesiden.
Veteranudvalg
Udvalgsformand: Claus
Claus har fået et kursus, således at han kan redigere hjemmesiden. Han er i fuld gang med diverse
smårettelser. Der bliver en vejledning til brugen af statistiksiden.

Stævneudvalg
Udvalgsformand: Kathrine
Der har været afholdt stævneudvalgsmøde 10. april og der er udarbejdet referat, som ligger på
hjemmesiden. Der er behov for flere hjælpere og det blev aftalt, at der var brug for hjælpere, der kunne
hjælpe til flere steder for at sikre kontinuitet og hjælp mellem flere øvelser.
Der er en hjælperliste, som Kathrine får en snak med Flemming Hedeager om.
Til åbningsstævnet bliver der deltagelse fra SDU.
Senior- og Eliteudvalg
Udvalgsformand: Buster
Buster orienterer løbegruppen vedr. aftalen med Sonni.
Maiken Sjøholtstrand er i fuld gang med holdlederopgaven for kvindeholdet.
På herreholdet får vi debutanter på til 400 m hæk
6.: Kommende planlægning/Aktivitetsliste.
Susanne har oplæg i Excel format (sendes til bestyrelsen). Aktivitetslisten tænkes placeret på hjemmesiden,
således at det bliver muligt at se hvilke aktiviteter, der kommer i det kommende år. Det gælder alt lige fra
sociale arrangementer til stævner o.a. Det ideelle ville være at man kunne klikke på en aktivitet og så se
hvem der er tilmeldt m.m., således at man kan kontakte hinanden vedr. samkørsel m.m.
7.: Eventuelt
Stævnetilmelding kan foretages på hjemmesiden eller ved at sende mail til Susanne. Dette gælder alle
grupper.
Der er behov for at Jonas refererer bestyrelsen om hvordan det går med bus og booking m.m.
Henvendelse fra Dansk vægtløftningsforbund (DVF) vedr. samarbejde blev drøftet. Jørgen vender tilbage
med et svar om at vi er interesseret, men i et mindre omfang end DVF havde forstillet sig.
Indkøb af rekvisitter. Der bliver ikke købt 700 gr. Spyd alligevel, da der skulle være rigeligt. De manglende
håndvægte til vægtrummet samt stk. 600 gr. Træningsbolde indkøbes af Susanne.
Lone foreslog at vi hver måned havde en profil eller lignende på hjemmesiden. Aktuelt foreslog Jørgen at vi
kunne lave en lille historie om Fin Malchau, der i år har været medlem af klubben i 50 år og stadig er aktiv.

8.: Næste møde
Næste møde: 21,22 eller 24/5 kl. 18.30. Alle er med til spisning kl. 18 – evt. afbud skal meldes til Poul.
23. maj er der veteran holdkamp…

