Referat af bestyrelsesmøde den 24. april 2014
Tilstede: Claus S. Nielsen, Lone Sørensen, Alex Tesch, Buster Nielsen, Andreas Lommer,
Jørgen Halkjær og Lone Ellegaard Østfeldt.
Fraværende: ingen
Referant: Lone Ellegaard Østfeldt
1.: Valg af ordstyrer.
Jørgen er valgt.
2.: Opfølgning af punkter fra sidste møde.
 Skadesforebyggende kursus: Michael S. arbejder stadig på et oplæg
3.: Godkendelse af dagsorden.
Lars Utzon har fremlagt sine synspunkter vedr. DHL’s fremtidige struktur.
4.: Orientering fra formanden, herunder breve til bestyrelsen.
 DAF elite konference den 11. maj, Simone, Lars, Buster, Sonni, Claus, Grabe,
Joachim Lund deltager fra Vejle
 Klubtøj: Leverandør bliver Adidas. Claus havde stofprøver med og stoffet blev
godkendt. Der kommer et udkast til kontrakt fra Claus.
 Eventyrløbet oprydning og start nr. (man skal være med til at rydde op, hvis man vil
have betalt start nr. ) Vi mangler en som vil stå for dette? – Der er sagt til alle
mellem og langdistance løberne at hvis de skal have et betalt deres startnumre skal
de komme og rydde op på dagen fra kl. 17-19. Der laves et brev til alle forældre
som uddeles til træning fra den 23. april 2014. Der ophænges en seddel på stadion
og klubhuset samt der lægges en seddel hos ungdomstrænerne. Lone indsamler
sedler den 14. maj og giver besked til den som har hovedansvaret.
 Vi har modtaget et brev fra Gitte & Kasper Nowack med deres input til foreningen.
Der er nedsat et udvalg til at arbejde med visioner, målsætning, organisationsplan,
trænerstruktur.
Den 24. april kom der 80 studerende som lavede en 3 eller 4 kamp. Kontaktperson til
Tornbjerg gymnasium er Buster Nielsen.
5.: Økonomi.
 Der er udsendt mail vedr. kontingent. Der er pt. 41 som har betalt. Der udsendes en
reminder på hjemmesiden og på facebook.
 Antal trænere til DAF kurser – 3.750 pr. stk. 8 nye fra SDU & ca. 5 nuværende fra
OA/OGF- hvor mange skal afsted ? Vi betaler helt for vores egne trænere. Claus vil
tage kontakt til Leif Dahlberg vedr. konceptet, samt tager kontakt til SDU.
 Bussen er solgt til Hjallese Minibus for 5000 kr. Vi køber bussen fri ved leasing
firmaet.

6.: Orientering fra øvrige (udvalg, etc.)
Ungdomsudvalget:
 Status ungdoms afdelingen – Der er startet en proces hvor der opstartes et
ungdomsudvalg hvor der skal blandt andet sidder forældre og trænere.
 Møde med Joachim Lund den 25. april og det sidste vil blive lavet på strukturen.
Joachim vil komme og støtte trænerne en gang om ugen.
 DM 12 – 15 årige den 9/6 sidste tilmelding den 8/5 for hold. Claus vil kontakte
Joachim og træner holdet for at finde ud om hvor mange hold der skal med.
 Vestdanske 21 og 22 juni
 Atletik Skolen uge 28 – 500 kr. Pr deltager – materialet er på vej – Tilmelding på
Sportstimings hjemmesiden.
 Hvem tager sig af VUS (Världsungdomsspelen)? Hvem tager med som holdleder,
trænere og kok? Lone tager den første kontakt. Lone taler med Karin om hotellet i
Sverige. Egenbetaling kr. 800 som udgangspunkt – LE finder ud af hvilken pris pr.
person det blev i 2013
Stævneudvalget:
 Buster laver indbydelse til VDMU den 21 og 22 juni. Der skal bestilles en skole til
overnatning for 175 personer. Lone S. skriver til Kim, om vi kan låne idrætshallen.
 Lone S. kontakter Flemming Hedeager om han vil hjælp i stævneudvalget. Claus vil
kontakte Malene V. om hun også ønsker at hjælpe i udvalget. Alle summer om de
kender nogen som har lyst til at hjælpe i dette udvalg.
 Vi ønsker også at få flere til El-tid så har du lyst at prøve kræfter med det så kontakt
Buster eller Lone S.
 Lone S. ønsker at trække sig fra udvalget hurtigst mulig.
 Buster forsøger at få kontakt med Steen Madsen, for at få et kursus i MARS.
 Dommerkurser for 10 personer afholdes fredag den 25. april og lørdag den 26. april
her på stadion.
Senior og Elite udvalget:
 DT Senior 1. runde den 31/5 2014. Der er endnu ikke noget sted. Der er et 1
damehold hvor Therese er holdleder og 1 herrehold hvor Buster er holdleder. Der
afholdes snarest møde i udvalget og hvis der er noget som vores atleter ønsker
behandlet på dette møde bedes I sende en mail til Buster.
 Støtte til Andreas Matthiesen:
Ansøgning behandles i Eliteudvalget.
Veteran udvalget:
 Der stilles i år 2 herrehold og et kvindehold i DT runden.
 Der er kommet en forespørgsel på om vi kan flytte NM veteran fra 2015 til 2016.
Det er besluttet at vi flytter til 2016.

Øvrige udvalg:
 Cateringen, Poul er ansvarlig fremover. Lone tager et møde med Christina og Poul
om strukturen mm.
 CA arena: Jørgen og Claus har været til møde med cykelklubben og kommunen.
Der er underskrevet en aftale om brugen og der skal herefter nedsættes en
styregruppe bestående af 4 personer. 2 fra atletik (Jørgen og Lars Sutter) og 2 fra
cykleklubben, de skal fastsætte de overordne rammer for brugen. Der er foreløbig
indvielse i uge 43. Vi er blevet spurgt om vi vil deltage med et indslag og det vil vi
gerne. Fra os deltager Jørgen og Lars. Der blev spurgt ind til antal personer som
kan være i hallen og dette vil blive taget op efter indvielsen. Vedr. navn til arena er
der stadig ikke noget navn. Vi spørger Niels om hjælp.
 Vægtrummet forventes at være færdig efter sommerferien.
De indkøbte madrasser forsøges at videresælges da en anden løsning er fundet til
ved kuglestød.
7.: Kommende planlægning/Aktivitetsliste.
Sommerfest: Vi hører Karin om hun vil stå for dette arrangement.
Der kommer på næste møde en aktivitetsliste hvor vi kan følge op på de igangværende
aktiviteter.
8.: Eventuelt
9.: Næste møde
10/6 i Klubhuset kl. 19.00

