Referat fra bestyrelsesmøde 20. juni 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
Jonas Neldeborg Larsen neldeborglarsen@gmail.com, Poul Tesch poultesch@yahoo.dk
Susanne Hedeager sushedeager@hotmail.dk
Stævne udvalg: spørg Kathrine

1. Valg af ordstyrer: Emil

Referent: Jørgen

2.: Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden og referat fra 22/5-2012 blev godkendt
3.: Orientering fra formanden, herunder breve til bestyrelsen.
Niels Larsen har lavet et detaljeret oplæg til en atletik – og motionstur til Kenya i 2014, der kommer til at
koste ca. 18.000 kr. alt inkl., hvis der er mere end 12 deltagere. Bestyrelsen støtter ideen og foreslår at rejsen
skal starte mandag i uge 8 efter DM indendørs. Der skal laves opslag på hjemmesiden. Jørgen taler med
Niels om dette.
4.: Økonomi
Regnskab skal fremlægges ved hvert møde. Dette opstartes næste gang. Der er lavet ny kontoplan, hvor bl.a.
DHL figurerer for sig selv.
Der er blevet refunderet for mange penge til kørsel og ophold ved flere stævner i forhold til reglerne. Regler
på hjemmesiden skal stadig følges og billigste rejseform skal altid vælges og findes ved forskellige
kombinationer af samtransport, bus, tog m.m. Udfyld formular fra hjemmesiden, vedhæft bilag og aflever til
Susanne, så går det hurtigst.
Diverse takster skal revurderes
Lone
Udvalg:
Daglig leder / Susanne
Virklund skal renovere atletikbanerne i sommerferien og skal bruge 3 ud af de 6 uger til det i perioden 1/7 til
14/8. Susanne orienterer på hjemmesiden.
Ansvarsområde: projektgruppe m indendørs hal, kontaktperson DAF, Børne/unge udvalg,
Kommende opgaver: vestdanske mesterskaber for ungdom og DHL

Cateringudvalg / Poul
Er dommer ved stævnet i Skive.

Udviklingsudvalg
Udvalgsformand: Emil
Udvalgsmedlemmer: Flemming Wedel, Erling Jensen, Jan Most, Jonas, Jørgen
Møde mellem trænerne og bestyrelsen blev afholdt 24. maj og der fremkom en masse gode input og tanker
ud af dette møde. Disse blev præsenteret af Lone.
Afledte actions:
Referat fra mødet lægges på hjemmesiden
Lone
Invitere dygtige udenlandske atleter til at træne i Odense i f.eks. en uge.
Jørgen
Udarbejde firmatilbud, Fitness
Buster
Flere ungdomstrænere skal søges
Buster
Veteranudvalg
Udvalgsformand: Claus
Udvalgsmedlemmer: Poul Husum Sørensen, Lone Sørensen
Succesfuld veteranholdkamp, hvor vi vandt og alle 3 hold kommer videre.
DAF veterankonference skal holdes i Odense, hvor Poul vil hjælpe til med catering.
Ungdomsudvalg
Den årlige tur for ungdom fortsætter, men det blev diskuteret om vi skulle lave en tur til Växjø for alle i
klubben.
Poul, Susanne og Emil arbejder videre med ideen. Oplæg på næste møde.
Senior- og Eliteudvalg
Udvalgsformand: Buster
Buster havde inden mødet lavet et oplæg over discipliner, aktive og trænere. Dette laves færdig i samarbejde
med Susanne og Jørgen.

Buster, Susanne og Jørgen laver oplæg til trænerstruktur under hensyntagen til den nye mellemgruppe for
15-19 årige, der skal oprettes.
Trænerne vil blive bedt om, i samarbejde med de aktive, at lave en stævneoversigt så langt frem som muligt,
således at flest mulige træningsplaner, tilskud, egenbetalinger m.m. er kendt i god tid.
Trænere vil i forbindelse med genforhandlinger af kontrakter blive bedt om at fremlægge træningsplaner
e.lign. for det eller de kommende år.
Buster, Susanne og Jørgen 31/7-2012
Bussen blev igen diskuteret og det blev besluttet at fortsætte med den og således reparere den. Chauffører
honoreres med 800 kr/gang eller nærmere aftale ved længere ture. Buster undersøger om det evt. kan betale
sig at lease en bus, hvor vedligehold er inkl.
Buster 30/9 2012
Stævneudvalg
Udvalgsformand: Kathrine
Vi afvikler FM i 10.000m på bane i september, og i den forbindelse kan vi godt få nogle flere øvelser på
programmet, hvis det har interesse.
Der kan også afholdes et stævne som afslutning på sæsonen, hvis vi kan finde en tirsdag eller torsdag aften i
september.

Kasserer:
Ansvarsområde: Kontakt til Data Løn, kontakt til banken, kontingent opkrævning, indberetning til
kommunen samt DAF,DIF, DGI, OGF, FI, opdatering af medlemskartotek, daglig bogføring af udgifter,
udbetaling af godtgørelser

8.: Eventuelt
Indkøb:
1 stk. 700 gr. 50-60 m Spyd indkøbes træningsspyd til ca. kr. 2.000,1 stk. 800 gr. 50-60 m Spyd indkøbes træningsspyd til ca. kr. 2.000,Når vi har atleter, der kaster 50 m eller mere indkøbes dyrere konkurrencespyd.
Susanne indkøber omgående
Dorte Ellegaard Richardson kan lave indlæg om ernæring, hvis det har interesse.
Lone undersøger
9.: Næste møde: 29/8 kl. 18.30. Alle er med til spisning kl. 18 – evt. afbud skal meldes til Poul.

