Referat fra bestyrelsesmøde 17. september 2013

Til stede: Jørgen Halkjær, Lone Østfeldt, Lone Sørensen, Karin Matthiesen, Buster Nielsen, Lars Nielsen
(gæst).
Valg af ordstyrer: Jørgen

Referent: Buster

1. Referat fra sidste b-møde godkendt, med tilføjelsen, at vi har modtaget brev om Bornholmturen
(Etape Bornholm) fra Karin Dorsche. Svar er sendt. Poul Tesch er udtrådt fra bestyrelsen af
personlige årsager.
2. Dagsorden godkendt
3. Ungdom:
a. Vi har modtaget brev fra Karin Dorsche ang. Ungdomstræning og trænere. Svar er sendt.
b. Der er modtaget mail fra Mads Sjørslev og Jacob Bo Hedeager ang. Træning. Der indkaldes
til møde.
c. Det har været en rigtig god sæson med mange medaljer til ungdommerne. Én er kommet i
DAF’s talentudvikling, der har været flere udtaget til ungdomslandshold, og klubben havde
tredjeflest starter ved DM-ungdom. Der er en stor tilgang af mange nye ungdommer.
d. Trænermatrix er blevet tilrettet, og trænerplan er udfyldt til og med uge 51. Bliver lagt på
hjemmesiden. Der indkaldes til et nyt trænermøde for ungdomstrænerne, med
planlægning af vintertræningen som emne. Desuden arbejder Lars Nielsen på et online
forum for trænerne.
e. Der arbejdes stadig på at finde en dato for trænerkursus. Karin Matthiesen er i kontakt med
DAF
f. Blåvandsturen er planlagt, 18.-20. oktober. Ungdommer 13+ er inviterede.
g. 29. september, holdmesterskab for 10-13-prige i Vejen. Turen er planlagt.
h. Et par enkelte trænerkontrakter mangler stadig. Lone Østfeldt inddriver de sidste par
stykker.
i. Jørgen tager kontakt til Henrik Flarup og Slawomir ang. Samarbejde i
længdespringstræningen
4. Senior:
a. Alle seniortrænerkontrakter er blevet lavet
b. Nyt elitekoncept er lige på trapperne. Trænerne skal gennemtjekke reglerne for optagelse.
c. Kvindeholdet klarede DT-kvalifikationsmatchen overlegent og bliver i Elitedivisionen. Stort
tillykke til pigerne, og stor tak til Maiken Sjöholdtstrand og Therese Jansson med det gode
arbejde som holdledere. Herreholdet havde en kaotisk tur til DT-finalen, og mange
skadesafbud, og måtte derfor nøjes med en 6. plads.
d. Jørgen informerede om møde med Odense Kommunes Eliteidrætsudvalg. Der er
informationsmøde for alle Odense-klubber d. 1. oktober.
5. Veteran:
a. Begge Veteranhold vandt DM-guld til holdfinalen i Odense
b. Der afholdes Veteran-konference d. 16. november i Odense.

6. Andet:
a. Har modtaget forespørgsel fra Jesper Bo Hedeager ang. behandleraftale. Forslaget blev
drøftet, og vi mener at det er en god ide at behandle og forebygge, men vi mener ikke i
øjeblikket at vi behøver betalte behandlere med til stævner.
b. Der indkøbes flere nøgler til redskabsrummet.
c. Lars Nielsen er i kontakt med stadion ang. lys på stadion til vinter.
d. Bussen er blevet afmeldt, stilstandsforsikring aftalt. Buster leder videre efter køber.
e. Vi har mistet bolde. Nye er bestilt og ankommet, samt andre småindkøb. Der er også
kommet andre ønsker. Folk skal være bedre til at rydde op og låse efter sig.
f. Efterårsfest må flyttes til 2. november. Lars Nielsen spørger Andreas Lommer og Michael
Stentz om arrangørtjans til årets julefrokost, efter sidste års store sociale succes.
g. Stævneaktiviteten tager et spring opad i 2014. Klubben har søgt og fået tildelt det store
ungdomsstævne Vestanske mesterskaber for ungdom samt Store-DM. Stadion er booket. I
løbet af det tidlige forår vil der blive afholdt dommerkursus, så klubben er helt klar til
udfordringerne.
h. Aktierne i Sparekassen Faaborg er blevet indløst til 175kr. stykket.
i. Økonomimøde afholdes mandag d. 7. oktober

