Bestyrelsesreferat, 9. maj 2011:
(Fremmødte: Buster, Susanne, Claus, Flemming H., Flemming W, Emil, Lone, Jonas, Lars)
Fysio til stævner/træning/screening: Jesper Bo Hedeager mødte op og forklarede hvad en fysioterapeut kan
udrette for de aktive i forbindelse med atletikstævner. Jesper forklarede også at en screening er det samme
som en undersøgelse/test, der skal afdække de skader der kan opstå som følge af ustabilitet eller ukorrekte
bevægemønstre.
Vi skal nok bruge en behandler ved de 3-4 næste store stævner.
Ansvar ved uheld: Lone undersøger hvem der står med ansvaret (forsikringsmæssigt) hvis en behandlet
kommer til skade/lægger sag an i forbindelse med klubfysio-behandling.
Flemming Hedeager laver en tekst til en mail der spørger klubbens fysioterapeuter og kiropraktorer hvad de
– hvis de er interesserede - vil have for at behandle, dels ved vore stævner, dels på træningsaftener. Teksten
sendes til gennemsyn i bestyrelsen før den går ud til målgruppen.
Stævneforplejningsplan: Poul Tesch fremlagde et forslag til retningslinjer for forplejning til ude- og
hjemmestævner. Poul og Flemming Hedeager prøver sammen at finpudse retningslinjerne, og udsender det
derefter til godkendelse hos bestyrelsen.
Stævnetilmelding: Vi mangler stadig et system der kan klare vores stævnetilmelding (i stil med det Århus
1900 har). Susanne laver en oversigt over de ”felter” et sådant system skal indeholde, og har det klar til
næste b-møde.
Transport til stævner: Enkelttransport til stævner dækkes normalt ikke af klubben. Dog kan det tillades ved
tilfælde med aktive der har et vist niveau, som skal rejse for at få den nødvendige konkurrence.
Bestyrelsen kigger ved lejlighed på problemstillingen, og går efter at få formuleret klart forståelige regler.
Nyt eltidtagningsanlæg: Wedell orienterede om udfordringerne og mulighederne med stadions nye anlæg.
Det har været arbejdskrævende at få til at fungere. Pga. tilknytningen til MARS er to personer nu nødvendige
for at dække arbejdsopgaverne. Det gør det endnu vigtigere at få flere hjælpere involveret, så det hele ikke
hænger på Wedell. Til gengæld ”kan” anlægget mere. Der kan afvikles flere heats på kortere tid, og
billedkvaliteten er klart forbedret.
Fællesskabsarrangementer: Emil og Jonas har planer om en klub-grillaften efter DM-hold, søndag den 12.
juni.
Byggeri/vægtrum:
Byggeriet nærmer sig sin foreløbige afslutning. I hvert fald hvad angår sydfløjen. Nordfløjen er sårbar på
grund af en midlertidig tagdækning af tagpap. Vi håber der bliver råd til at bygge stueetage oven på
vægtrums-kælderen inden den kommende vinter, så indretningen af det nye vægtrum kan påbegyndes uden
risiko for fugtskader.
Næste b-møde: Mandag 30. maj kl. 19.00
Ref: Lars

