Referat fra bestyrelsesmøde 22. maj 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 (Fraværende)
Jonas Neldeborg Larsen neldeborglarsen@gmail.com,
2. del
Poul Tesch poultesch@yahoo.dk
Susanne Hedeager sushedeager@hotmail.dk

1. Valg af ordstyrer: Lone

Referent: Jørgen

2.: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt og referat fra 18. april 2012 blev godkendt
3.: Orientering fra formanden, herunder breve til bestyrelsen.
Brev fra atlet fra Skive vedr. salg af brugte sko. Nej tak – ikke godt for fødderne at bruge andres skæve slidte
sko
Problem med nyt medlem (Jeppe), der ikke er registreret. Han bliver forsøgskanin igen

4.: Økonomi
Regnskab skal fremlægges til møder
Bus skal synes
DHL penge er begyndt at komme ind.

5.: Orientering fra øvrige ( udvalg, etc.)
Generelt så skal udvalgene informere både i klubblad og på hjemmeside senest 14 dage efter en
begivenhed. Samme indlæg kan godt bruges begge steder. Der opfordres til at der kommer flere
indlæg til bladet.

Daglig leder
Sportsdirektør: Susanne
Aktivitetstilskud afhængig af underskrift fra Lars U
Koordineringsmøde. Odense kommune skifter sandsynligvis al kunststof i stedet for bare bane 1
Informerede om standard, brugstider m.m. på den nye indendørshal. Lyder lovende
Holdleder for næste DT kvinder bliver Susanne (Maiken skal føde)

Cateringudvalg
Udvalgsformand: Poul
Opsang vedr. manglende oprydning efter grillaften
Husk at give Poul besked mindst en uge før et arr.

Udviklingsudvalg
Udvalgsformand: Emil
Møde mellem trænere og bestyrelsen afholdes torsdag d. 24. maj. Mødet kommer til at vare 2½ timer og
indeholde en orientering fra bestyrelsen samt en ”brainstorm” om udviklingen af klubben.
Kasserer: Preben

Veteranudvalg
Udvalgsformand: Claus
Der er kommet en forespørgelse vedr. Veterankonference? Susanne undersøger ved DAF
Til almindelig orientering, så har 2 klubmedlemmer fri kontingent

Stævneudvalg
Udvalgsformand: Kathrine
Vet. 2. runde 12/6
Nålestævne blev i Svendborg 22/5 i stedet for Odense
Hjælper ved DT – se mail – får gavekort og kørepenge (Heinrich)
Buster overtager ansvaret for Bussen fra d.d.

Senior- og Eliteudvalg
Indlæg/oplæg v/ Buster & Jørgen
1. Overgang fra ungdom til senior
Oprettelse at mellemgrupper, hvor de 15-18 årige kan være i 2-3 år inden de indgår i seniortræningen.
Mellemgrupperne er fleksible, men opdelt i Sprint Spring Kast Hæk, stang, mangekamp Mellem og
langdistance Der skal være en ansvarlig/træner i hver gruppe. De aktive er tilknyttet en gruppe, men kan
besøge/gæste hinanden.
Hver gruppe laver test m.m., således at styrker og svagheder identificeres. Der laves handlingsplaner og
fremtidsprognoser for hver enkelt, således at man senere tilknyttes naturligt til den senere mere
specialiserede senior træning.

2. Senior
Trænere - hvem træner hvem?
Træning- hvad trænes der?
Faciliteter
Handlingsplaner
Information vidensdeling

3. Elite
Samme som senior, men derud følgende vi skal have taget stilling til
Rejser
Tilskud - grupper N1, osv.
Træningssamlinger
Inspiration fra stjerner
6.: Kommende planlægning/Aktivitetsliste.
Feedback skal gives på aktivitetsliste (alle og omgående)

7.: Eventuelt
700 gr. Spyd skal købes, da der var et stort hul i det ene i redskabsrummet.

Mailkultur – husk at svare alle involverede
Spørgsmål fra Lone Sørensen: Vedligeholdelse af Vægt- og redskabsrum er Buster og Jørgen
Kontrakgenforhandlinger bliver efter sommerferien
JHA laver artikel om 50 års jubilaren Finn Malchau
Leif har folk med på stadion, der ikke er medlemmer. Løsning findes hurtigst. Jørgen
Udestående punkter:

Lone laver en ”formandens hjørne” på hjemmesiden.
8.: Næste møde
Næste møde: kl. 18.30. Alle er med til spisning kl. 18 – evt. afbud skal meldes til Poul.

