Referat fra B-møde i OA/OGF 30. maj 2011
(Tilstede: Flemming H, Wedell, Emil, Jonas, Buster, Susanne, Claus, Lone, Lars)
Behandler til træning:
Vi benytter 1 behandler, i 2 timer, hver 14. dag. FLH prøver at lave vagtskema i samarbejde med
behandlerne. Ordningen annonceres på hjemmesiden og ved opslag. (FLH)
Der kræves børneattest. Der kan ikke bookes tid. Behandlerne bedes føre logbog over hvad og hvem der
behandles. Behandlingerne indbefatter undersøgelser og rådgivning – ikke f.eks. ultralyd og laser.
Behandling sker indtil videre i spinningrummet. John Steen spørges ang. skærme.
Behandler til stævner:
DM-hold: Måske – vi afventer en afklaring ang. antallet af deltagere. FLH vender tilbage pr. mail når dette
kendes.
DM Ungdom: Ja, Fra 10.00-20.00, DT Finale i Skive: Ja. Bestyrelsen tager bemanding og aflønning til disse
stævner op efter sommerferien.
Spydkast: Darek stopper som træner for Thomas. Susanne kontakter Tom O. Jensen og undersøger
alternativer. Vender tilbage til bestyrelsen med Toms svar.
Stævneforplejningsplan: Tages op på næste møde.
Stævnetilmeldingssystem: Wedell har præsenteret Susanne for et oplæg som er blevet vel modtaget.
Systemet bliver ikke så omfattende som det Aarhus 1900 har. Blandt andet må vi undvære betalingsdelen.
Men Susanne og bestyrelsen finder det er et skridt i den rigtige retning.
DM-hold: Tilmeldingerne er under forventning, og der har været tilbagemeldinger om at det er for dyrt at
være med. FLH kontakter DAF og foreslår et lavere startgebyr.
Bus-status: Store problemer med at finde frem til fejlen ved bussen har kostet os dyrt. Nu skulle bussen være
ok, men FLH tester den for en sikkerheds skyld, inden OGF Motion snart skal benytte den til en tur til
Harzen.
Eltidsanlæg: Wedell har haft et godt samarbejde med Steen ”Mars” Jensen mht. opdateringer af
stævneafviklingsprogrammet Mars. Wedell kontakter snarest Kim Wendel angående Idrætsparkens evt. køb
af PC.
DHL-stafet: Tilmeldingerne ligger en smule under sidste års niveau. Men da indbydelserne er sendt ud 14
dage senere end i 2010, kan det hurtigt vende. Vi regner fortsat med udsolgt i sidste ende.
Hjemmeside: Hovedbestyrelsen er indkaldt til inspirationsmøde om OGFs hjemmeside. Atletikbestyrelsen
opfordres til at deltage, hvis de har lyst.
Sverigestur: Emil er ved at stable en tur til et ungdomsstævne på benene. Pt. 7 deltagere.
Grill: Der arrangeres grillaften efter hold-DM af Jonas og Emil. Klubben giver maden og en øl/vand til alle.
Ungdomstræning: Seniortræning er forbudt på atletikstadion, mens ungdomstræningen står på. Dog
undtaget stangspring, som er koblet på ungdomstræningen.
Næste b-møde: Torsdag 4. august kl. 19.15
Ref: Lars

