Referat af bestyrelsesmøde den 19. august 2014
Tilstede: Claus S. Nielsen, Lone Sørensen, Alex Tesch, Jørgen Halkjær og Lone Ellegaard
Østfeldt.
Fraværende: Andreas Lommer og Buster Nielsen
Referant: Lone Ellegaard Østfeldt
1.: Valg af ordstyrer.
Jørgen er valgt.
2.: Opfølgning af punkter fra sidste møde.
 Udbuddet af kredsløbsudstyr og indhentning af tilbud.
Der er bestilt en romaskine og en grossmaskine via Intersport. Der skal indkøbes
flere redskaber til lokalet. Jørgen kommer med budget for dette.
 Klubtøj og salg: Det koster dette 62.000 kr i indkøb. Alt salg forgår via Klaus
Winther på kontoret. Pris for singlet kr. 300 og top kr. 215. Der arbejdes
yderligere på at få en klubdragt fra Adidas. Claus står for dette udvalg.
 Skabes forebyggende kursus: Der er forespurgt på datoer i efteråret. Frist sidst i
september
 Hans- Henrik Grabe udarbejder marketingsplan, samt ansøgning til
hovedforeningen. Der er bevilliget et beløb til indkøb af materiale til dette arbejde.
 Arbejde for skoler og foreninger: Det vil vi gerne. Claus arbejder videre med dette
 Catering Poul siger fra, Alex uddyber: Vi er dækket resten af året og finder
herefter en løsning
3.: Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden er godkendt.
4.: Orientering fra formanden, herunder breve til bestyrelsen.
 Hans- Henrik Grabe har forespurgt om Erhvers ph-D i OGF. Der kommer yderligere
materiale fra ham
 Claus Børsen bladudvalget: Claus B ønsker at der kommer flere indlæg til
klubbladet og vi ønsker at have et indlæg med i hvert nummer. Vi vil gerne have at
bladudvalget giver os en reminder om deadline 14 dage før deadline til næste
numre.
 Ros fra DAF og flere klubber efter DM
 Ødelagt gulv i klubhuset efter DHL. Vi mener ikke at gulvet er ødelagt så det ikke
kan bruges – dog skal vi nok passe på hvor tungt vi læsser vores palleløfter næste
år.
 Medlemmer fra andre klubber og dilemmaet for hvem de stiller op for: Vi har fået en
henvendelse vedr. atleter som ønsker at træne i foreningen og stille op for en
anden. Det er ok med os dog skal de betale fuldt kontingent og deltage i vores
frivillige arbejde.
5.: Økonomi.

 Der laves et afstemt regnskab for 1 halvår. Godkendt. Lone sender regnearket til
alle bestyreslesmedlemmer.
6.: Orientering fra øvrige (udvalg, etc.)
Ungdomsudvalget:
 Ungdomsudvalget – Steffen Mertov som daglig leder for vores træner og på banen.
Der kommer 4 nye trænere hvoraf der er nogle studerende fra SDU.
 Ændringer af træningstid for Simones løbegruppe til onsdag kl. 16.30
 Interne kurser af Hans-Henrik, Claus Nielsen, Oliver Carlsen og Nicklas Pyrdol
 Værdigrundlag og forventningsafstemning den 3. september kl. 18.30
 Støtte og vejledning til booking af overnatning ved stævner = mindre udgifter. Dette
kommer op på trænere mødet.
 Træner kurser del 2 – 10 til 13 år afholdes i efteråret. Sidste deadline først i
september
Stævneudvalget:
 Der mangler stadig en stævneudvalgsformand. Da der ikke er flere stævner i år så
efterlyser vi stævne ledere til næste års stævner. Alle er velkommen til at melde sig.
Vi ønsker et kæmpe hold af personer til lave små opgaver ved stævner.
 Europa cup og internationale stævner: Vi vil gerne på sigt afholde store stævner,
dog mener vi at vi bør have en god stævneorganisation op og stå, før vi tager
stilling til hvilke stævner vi byder ind på. På næste stævne udvalgsmøde træffes
der afgørelses om hvilke stævner som vi ønsker at byde på samt hvem som ønsker
at være stævneleder for de enkelte stævner. Næste møde 30. september og der vil
være mad til alle. Alex indkalder.
Senior og Elite udvalget:
 Intet
Veteran udvalget:
 Træning af veteraner Gitte Sunekær: Der er ikke nok veteraner til at lave fælles
træninger – du opfordres til at lave træning fællesskab blandt de øvrige veteraner.
Øvrige udvalg:
 CA udvalget: Der afholdes møde i udvalget på fredag vedr. åbningscermonien med
blandt andet åbningsstævne med flere forskellige øvelser som et
opvisningsstævne. I uge 35 laves hele indretning og vi har mulighed for en sidste
gang at komme med kommentar. Husk at komme til åbningsdatoen som er den
24/10.
7.: Kommende planlægning/Aktivitetsliste.

 Bestyrelse medlemmers opgaver og hvem der ønsker genvalg til næste år:
Udskydes til næste møde
 Frivilligheden (hvem skal have gavekort mm). Udskydes til næste møde
 Mulighed for ERFA gruppe på tværs af sportsgrene. Bernstorffminde efterskole

Der kommer på næste møde en aktivitetsliste hvor vi kan følge op på de igangværende
aktiviteter.
8.: Eventuelt
9.: Næste møde
21/10 kl. 19 i klubhuset

