Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2014
Tilstede: Claus S. Nielsen, Lone Sørensen, Alex Tesch, Buster Nielsen, Andreas Lommer og Lone
Ellegaard Østfeldt.
Fraværende: Jørgen Halkjær
Referant: Lone Ellegaard Østfeldt

1.: Valg af ordstyrer.
Claus er valgt.
2.: Opfølgning af punkter fra sidste møde.
 Skadesforebyggende kursus: Michael S. arbejder stadig på et oplæg
3.: Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden er godkendt.
4.: Orientering fra formanden, herunder breve til bestyrelsen.
 Bolbro dagen er der kommet en henvendelse om vi ønsker at deltage. Vi kan ikke deltage
pga. andet arrangement.
 Mail fra Hans-Henrik Grabe. Han tilbyder at stå for vores Facebook, Instagram. Det vil vi
gerne. Claus taler med ham om hvad han har brug for.
 Opgave: Claus ønsker en opdateret organisationplan. Lone opdater den vi har.
 Orientering fra Hovedbestyrelsen. Jørgen B. ønsker ikke at genopstille som formand. Næste
møde i hovedbestyrelsen er den 2/9 2014.06.18
 Klubtøj: Der forventes at komme tidligst uge 27.
 Information vedr. CA i forbindelse med træningstider. Vi har set det udkast over
træningstider, vi er blevet bedt om at give plads til DTRIF/OTK enten tirsdag, onsdag eller
torsdag. Vi ønsker ikke at give adgang i vores faste træningstider til øvrige aktiviteter.
Opgaven går tilbage til CA – udvalget
 Stævne tilmelding overgår til Marlene Valgren
Lone snakker med Flemming om hvem som skal have rettigheder til stævnetilmeldinge n

5.: Økonomi.
 Der laves et afstemt regnskab for 1 halvår.
 Fremadrettet så skal der budget på alle store arrangementer.
 Bussen er frikøbt pr. 30. juni.

6.: Orientering fra øvrige (udvalg, etc.)

Ungdomsudvalget:
 Status ungdoms afdelingen – Claus har holdt møde med Joachim og det er aftalt at der
laves et spørgeskema til alle trænerne om deres holdning til træning og det at være
træner. Hvad ønsker de? Der indkaldes til træner møde inden opstart. Der er arbejdes
stadig med en proces hvor der opstartes et ungdomsudvalg hvor der skal blandt andet
sidder forældre og trænere.
 Atletik Skolen uge 28 Der er desværre ikke så mange tilmeldt pt. Men vi har sat en nedre
grænse på 20 personer. Vi venter lidt og melde ud om det afholdes eller ej.
Stævneudvalget:
 Der arbejdes med VDMU på højtryk. Der mangler stadig øvelsesleder.
 Der endnu ikke udsendt indbydelse til store DM. Mangler tilbagemelding fra DAF.
Stævneleder for dette stævne er Klaus Jaque

Senior og Elite udvalget:
 Der er lavet et nyt ansøgningsskema til dem som ikke er i Elite-grupperne.
 Støtte til Andreas Matthiesen:
Ansøgning behandles i Eliteudvalget.

Veteran udvalget:
 Holdet har været DT runde 2 og alle hold går videre til finalen. Super godt.
Øvrige udvalg:
 Vægtrumsudvalg: Jørgen ønsker at bruge 30.000 på redskaber til vægtrummet. Der ønskes
et overslag over priser på de redskaber som ønskes. Samt at Jørgen tager kontakt til
motionsafdelingen med hensyn til de redskaber som de ønsker i rummet. Lone S tager
kontakt til Jørgen.
 Racerunner: Lone holdt møde med DHIF mandag d. 16/6. Det er aftalt at de nedsætter et
udvalg som arbejder selvstændigt og kommer med input til bestyrelsen.
 Cateringen, Poul er ansvarlig fremover. Lone tager et møde med Christina og Poul om
strukturen mm.
7.: Kommende planlægning/Aktivitetsliste.
Høstfest: Claus spørger Kasper og Gitte Nowack om de vil stå for det.
Der kommer på næste møde en aktivitetsliste hvor vi kan følge op på de igangværende aktiviteter.
8.: Eventuelt
9.: Næste møde
19/8 i Klubhuset kl. 19.00

