Referat fra bestyrelsesmøde 8. april 2013
Deltagere:
Lone Ellegaard Østfeldt, Buster Nielsen, Jørgen Halkjær, Lone Sørensen, Karin Matthiesen
1. Valg af ordstyrer: Jørgen Referent: Buster
2.: Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
3.: Orientering fra formanden, praktiske ting, breve, forespørgsler m.m.


Bestyrelsesmedlemmerne Karin Dorsche og Gitte Nowack valgte at træde ud af bestyrelsen efter
sidste bestyrelsesmøde, uenighed i bestyrelsen om, hvordan man skal besætte trænerposterne til
ungdomstræningen. Den øvrige bestyrelsen har taget dette til efterretning, og de to suppleanter
Poul Tesch og Buster Nielsen træder ind som fuldgyldige medlemmer. Endvidere træder Karin
Mathiesen ind som suppleant.
Rettes på hjemmesiden uge 15



Trænerprofiler tilføjes og uddybes på hjemmesiden. Forslag fra Malene Valgreen
ansv. Jørgen

4.: Økonomi
Kontingentopkrævninger er blevet sendt ud.
Nyt skema til kørselsgodtgørelse kommer på hjemmesiden snarest.
Flemming Wedell sørger for nye computere til stævneafholdelse.
Kasserer-computer indkøbes.
Telefonpenge til bestyrelsen ifølge statens takster.
Bandereklamer tages ned, men bliver opbevaret.
Kontingentsatser skal revideres på næste møde.

Udvalg:
Ungdomsudvalg
Ny formand for ungdomsudvalget er Karin Matthiesen. Det udsendte brev til ungdomsforældre bliver sat på
hjemmesiden med hendes mailadresse.
Børneattester fremsendes til Rigspolitiet i uge 16 (LS)

KM planlægger internt kursus i pædagogik for børnetrænerne.

Senior/eliteudvalg
Rammebeløb til potentielle internationale mesterskabsudøvere blev diskuteret grundigt. Dette bliver taget
op med de atleter og trænere det vedrører (senest ultimo april).
Holdlederne til DT er Buster for mændene og Maiken og Therese for kvinderne. Kvindeholdet indkalder til
møde d. 17 april. Information til herreholdet bliver sendt ud uge 15.
Spotkursus i længde d. 15/4. Flere spotkurser vil blive bestilt.

Udviklingsudvalg
Poul snakker med Nicolai Madsen om klubtøj
Flemming Wedell arbejder videre med stævnetilmeldingsmodulet og Poul assisterer ham med opdatering
af aktivitetskalender. Tanken er, at man i forbindelse med tilmelding kan se øvrige tilmeldte, således at
man kan aftale samkørsel m.m.

Veteranudvalg
Klubben afholder VT d. 21. maj og finale 15. september.
Stævneudvalg
Åbningsstævne tirsdag d. 30/4
Indledende runde Vest, Kr. Himmelfartsdag torsdag den 9. maj kl. 11.00
Bjarne Matthiesen har tilbudt at styre og vedligeholde redskabsrummet. Startes op med det samme.

Trænerstruktur:
Højdespringstræning varetages af Joachim Lund, VIF weekend og Ove Hansen, Herning onsdage
Hans Henrik Grabe har uddybet trænerstrukturen med forklaringer og skema.
Der arbejdes pt. videre med træningstider via et deleligt google dokument, som meldes færdigt efter
temaaftenen 15/4.
Næste møde tirsdag d. 14/5 kl. 19

