Referat af bestyrelsesmøde den 24. marts 2014
Tilstede: Claus S. Nielsen, Lone Sørensen, Alex Tesch, Buster Nielsen, Andreas Lommer,
Lone Ellegaard Østfeldt.
Fraværende: Jørgen Halkjær
Referant: Lone Ellegaard Østfeldt
Der blev gennemgået en ny forretningsorden som blev vedtaget. Mødet afholdes herefter
den nye forretningsorden.
1.: Valg af ordstyrer.
Buster er valgt.
2.: Opfølgning af punkter fra sidste møde.
Skadesforbygende kurses bliver afholdt af Michael Stentz. Vi afventer Michaels udspil.
3.: Godkendelse af dagsorden.
Ekstra punkter fra Claus til dagsorden: (til fremtidige møder skal de sendes til formanden
senest en uge før mødet)
VM halvmarton –støtte.
Vi støtter de personer som bliver udtaget.
Klubtøj:
Der arbejdes med på en aftale med Adidas. Nike er ca. 18 % dyrere end Adidas. Puma
kan ikke love levering så de er ikke længere interessante. Bestyrelsen beder Claus om at
gå videre med Adidas. DAF skal godkende den nye singlet. Der nedsættes en gruppe som
kommer med forslag til designet som derefter bliver stemt om. Der bliver indkaldt til
afstemning på hjemmesiden. Afstemning afholdes d. 1/4 2014
Møde med cykleklubben:
Der skal afholdes et møde vedr. spilleregler i den nye arena. Fra os deltager bl.a. Lars
Nielsen, Jørgen Halkjær.
Vision og forretningsorden:
Forretningsorden er gennemgået og godkendt – visionsplan skal der arbejdes videre med.
Joakim Lund - ungdomsafdelingen: Claus har talt med Joakim Lund og der afholdes et
møde onsdag den 26 marts kl. 19.00 hvor der skal arbejdes med struktur og hvordan vi
kommer videre.
IFF Junior VM 2017.
Vi siger ja til at lægge billet ind på at afholde det. Det er et godt signal at sende, det er
dog ikke sikkert at vi får det.

Karin Matthiesen har sagt fra:
Claus tager kontakt til Karin om hvilke opgaver som skal overtages.
Støtte til Andreas Matthiesen:
Ansøgning behandles i Eliteudvalget.
4.: Orientering fra formanden, herunder breve til bestyrelsen.
Der er kommet en mail fra DGI vedr. Regionsfinalen 2014. Lone ringer til Susanne
Jensen, SG for at få flere informationer. Tilføjelse: Stævnet afholdes i Sønderborg den
23/8 2014. Nærmere informationer kommer fra DGI.
Den 29. april kommer der 80 studerende som skal lave en 3 eller 4 kamp. Kontaktperson
til Tornbjerg gymnasium er Buster Nielsen.
5.: Økonomi.
Der bliver opkrævet kontingent pr. 31/3 for 1 halvår 2014.
6.: Orientering fra øvrige (udvalg, etc.)
Dette punkt blev ikke behandlet pga. manglende tid
7.: Kommende planlægning/Aktivitetsliste.
Dette punkt blev ikke behandlet pga. manglende tid
8.: Eventuelt
Dette punkt blev ikke behandlet pga. manglende tid
9.: Næste møde
22/4 i Klubhuset kl. 18.30

