B-referat 11. april 2011
Tilstede: Lone, Buster, Claus, Flemming H, Jonas, Emil, Susanne, Flemming W, Lars
Kenya-foredrag:
Steffen Massaro vil holde foredrag om sin Kenya-tur, og spørger om klubben vil betale tirsdagsspisningen den
26/4. Bestyrelsen sagde Ja. (*Steffen har dog siden fået betænkeligheder, og skal desuden med til Lucca 20-27.
april, så det bliver ikke til noget).
Spyd:
Sumuni ønsker at klubben anskaffer et (>50 meters) 700 gram spyd. Men vi råder allerede over flere, så nej.
Skade:
Bestyrelsen vil tilbyde Andreas Lommer at betale 50 % af udgifterne (op til kr. 1000,-) hvis han vil søge
behandling for sin knæskade.
Trænermøde 28/4:
Bestyrelsen gennemgik dagsordenen for mødet, så det kan forløbe strømlinet.
Reklame:
Concordia må gerne opsætte ny reklame til erstatning for den gamle for Fynbo Forsikring. Vi skal have opklaret
hvem der får penge for bandereklamen på stadion. Lars prøver at opklare.
Bus-regning:
En utæt luftslange endte indirekte med at koste klubben et stort beløb, pga. de transportproblemer den skabte for
både bus og passagerer.
Screeningsprojekt:
Jesper Bo Hedeager inviteres til næste møde for at give en projektbeskrivelse. Bestyrelsen vil også gerne have en
oversigt over hvem der påtænkes screenet.
N-krav:
Bestyrelsen besluttede at opnåelse af N3-kravet fremover pr. år udløser kr. 2.000,- til brug for udenlandske
stævner/træningslejre, og 50 % dækning af evt. skadesbehandling for op til kr. 2.000,-. (Ved udgifter for kr.
4.000 dækker klubben de 2.000).
N2-kravet udløser kr. 4.000 til udenlandske stævner/træningslejre, og 50 % af skadesbehandling op til kr. 4.000,. (Ved udgifter for 8.000 giver klubben 4.000).
Derudover er begge grupper berettiget til kr. 1000,- såfremt de hjælper til ved klubbens arrangementer.
N1-støtte blev ikke diskuteret på dette møde, da det ikke er så relevant lige her og nu.
Aktive/motionister/støttemedlemmer:
Der er tre slags medlemmer i Atletikafdelingen = tre forskellige rettigheder:
Aktive: Kan stille op til stævner, benytte vægtrum og atletikbaner.
Motionister: Er ikke stævne-aktive, kan ej benytte trænere, kan benytte vægtrummet uden for prime-time (manfre: kl. 16-20, lør-søn: kl. 10-14.30).
Støtte: Medlemmer der ikke træner og ikke stiller op i konkurrencer.
Behandlere til stævner:
Flemming H. fremlagde et forslag om at stille med egen klub-behandler til 2 hjemmestævner og 3-4 ude-stævner i
2011. Ude-stævnerne vil typisk være DM/DMU inde og ude, mens hjemmestævnerne typisk vil være holdkampe
og mesterskaber.
Jesper Bo Hedeager inviteres til næste møde for at forklare hvad behandlere kan bidrage med ved stævnerne.
Herefter træffer bestyrelsen en beslutning om behandling til stævner.
Næste møde:
Mandag den 9. maj kl. 19.00 (Susanne inviterer Jesper Bo) (Flemming H. inviterer Poul Tesch, ang.
forplejningsregler ved stævner)
Ref: Lars

