Referat fra bestyrelsesmøde 06. 08. 2013
Deltagere:
Buster Nielsen, Jørgen Halkjær, Lone Sørensen, Karin Matthiesen, Lone Ellegaard Østfeldt (afbud),
1. Valg af ordstyrer: Jørgen Referent: Jørgen
2.: Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden er delt op i 2 så der både er bestyrelsesmøde 6/8 og 19/8

3.: Udvalg
Ungdomsudvalg Karin Mathiesen
Karin blev på mødet formelt udnævnt til formand for ungdomsudvalget.
Karin indkalder til ungdomstrænermøde
Karin

Planlægning af deltagelse af trænere til stævner DMU og Blåvands tur for ungdom samt i 2014.
Karin ultimo august.
Senior- og Eliteudvalg Buster og Jørgen
Eliteidrætsmøde med Odense kommune er aftalt til 23. august. Jørgen, Buster og Sonni Thelmark deltager
Trænermøde for trænere for 14+ bliver torsdag d. 22/8 kl. 19
Stævner
DMU mangekamp 10-11/8. Karin Dorsche er leder på turen og Bent Lahn er med som træner.
LM Silkeborg 16-17-18/8. 9 deltagere - egenbetaling igen i år 400kr og bussen betales af klubben. Christina
Hemmingsen Kjær Møller er holdleder for DGI fyn og 4 forældre er hjælpere.
DMU i Århus ca. 25 deltagere fredag d. 30/8 til 1/9. Forplejning står Gitte Nowak for. Der er lejet bus.
Landsdelsmesterskab søndag d. 25/8 kl. 10.00 på Odense Atletikstadion. Dommere kommer fra DGi regi.
7-8/9 Elite kvalifikation kvinder (lørdag) Maiken og Teresa er ledere
Finale herrer søndag Buster er leder.

Stævne ønsker til Odense i 2014
21-22/6 Vestdanske ungdomsmesterskaber
3-4/8 Store DM
Åbningsstævne 1/5
DGI stævner
Lone/Buster

Eventuelt
Der er rekordtilmelding til DHL stafet. 3375 hold, hvilket er ca. 200 hold mere end sidste år.
Koordinering af benyttelsen af atletikstadion varetages fremover af Lars Nielsen (Sutter).
Der er lavet aftaler med både Marienlyst og OB´s damer om benyttelse af atletikstadion. Nærmere info på
under træningstider på hjemmesiden.
Møde om indretning af det nye vægtrum bliver 8/8.
Lars Utzon laver aftale med Marienlyst om indtægt for bandereklamer.
Nordea Fonden giver 2,5 mill.kr. til at løfte kompetenceniveauet hos landets trænere. Jørgen tager kontakt til
Karsten Munkvad.
Der er lavet aftale med Comfort Tours om lån af bussen i weekender, hvor vi stiller chauffør til rådighed.
Forsikringsforhold i forbindelse med egen kørsel undersøges af Karin. Ved 1-dags ture kører CT for os. Det
er planen at hele OGF kommer med i aftalen.
Karin undersøger vedr. Forsikring.
Buster er i dialog med Dansk Busrenovering om salg af vores bus solgt.

Næste møde tirsdag d. 19/8 kl. 19

