Bestyrelsesmøde 18.3 2011
Deltagere: Buster, Claus, Susanne, Flemming H., Wedell, Lone, Emil, Jonas, Lars
Langesøløbet: Atletikafdelingen trækker sig ud, da vore to nøglepersoner, PH og EJ er stoppet.
Motionsafdelingen overtager arrangementet.
Ansøgning fra Poul Tesch: Søger om ekstra tilskud til Lucca-træningslejr, som belønning for indsatsen som
forplejningsansvarlig. Dette blev bevilget.
Bespisning på rejser: Forslag til retningslinjer, indgivet af Poul Tesch. Behandles på næste b-møde. Poul
Tesch inviteres.
Vægtrumsudvalg: Der samles et udvalg på 5-7 personer. Navne fastlægges på næste b-møde.
Seniortrænermøde: Er planlagt til 12/4 kl. 19.30. Lars indkalder til det.
Visionsmøde: Lørdag den 26. marts kl. 12.15-16.00 (klokkeslæt blev ændret efter mødet). På dagsordenen
er visioner, handlingsplaner, værdigrundlag og strategi for klubben fremover. Desuden, (såfremt det kan nås,
går vi også ind på det mere praktiske støttekoncept (N-krav/støtte til rejser og behandling).
Screeningsprojekt: Der blev stillet spørgsmål til dette, og der var uenighed om hvorvidt det var fagligt
forsvarligt at gennemføre det. Nogle ønskede en mere dybdegående præsentation af hvad der konkret
tilbydes. Oplægget er: en varighed på 2 år, konsultationer hver 3. måned, mundende ud i øvelser til de
enkelte aktive, der kan forebygge skader.
Konklusionen blev at Jesper Bo Hedeager inviteres til at komme og fortælle om projektet, gerne på næste bmøde, samt at der laves en oversigt over de atleter der foreslås screenet.
Prioritering af træningstid og trænernes ressourcer: Punktet, der også indeholdt forslag om grænser for
træningsgruppestørrelser, vil blive diskuteret på det kommende seniortrænermøde.
Bestyrelsen kom dog frem til at man skal indmeldes for at kunne benytte vægtrummet i mere end en måned,
samt efter 2 måneder med anden atletik. Skal man være stævneaktiv kræver det naturligvis hurtig
indmeldelse.
Støttekoncept: N-kravene bør gennemkigges og revideres. Susanne, Buster, Lars, Sonni, plus alle andre, der
må have lyst til at give deres besyv med, sender deres input til Susanne, som udsender pr. mail. Bemærk:
20/3 var tidsfristen for disse input, men den foreslås forlænget til torsdag den 24/3.
Tidtagningskursus: I anledning af det nye tidtagningssystem til Odense Atletikstadion afholder
leverandøren et instruktionsmøde den 12. april. Fra Odense Atletik deltager Flemming Wedell.
Statistik: Stadionrekorderne tilføjes statistikken mod en lille ekstraudgift til web2it.
Arkiv: Wedell opfordrede til at vi i hovedbestyrelsen lufter interessen for at de gamle klubblade bliver
tilgængelig via hjemmesiden www.ogf.dk.
Til sidst uddelte Susanne papirer med forslag til nye N-grupper, samt oversigt over generelle tilskud, m.m.
Dato for næste b-møde fastlægges på Visionsmødet den 26. marts.
Ref: Lars

