Referat af bestyrelsesmøde den 28. oktober 2014
Tilstede: Claus S. Nielsen, Lone Sørensen, Alex Tesch, Jørgen Halkjær, Andreas Lommer,
Buster Nielsen og Lone Ellegaard Østfeldt.
Referent: Lone Ellegaard Østfeldt
1.: Valg af ordstyrer.
Jørgen er valgt.
2.: Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden er godkendt.
3.: Orientering fra formanden, herunder breve til bestyrelsen.
Møde vedr. DHL er sat til den 11. november
Brug af klubhuset. Alex har fremlagt det forslag som gruppen har arbejdet med. Alex
arbejder videre med det.
Claus fortalte om en uddannelse som hedder Make Athletics Happen. En uddannelse som
er for de 15 til 25 årige i Event og projektledelse.
Claus informerer om Skole OL. Vi er blevet bedt om at afholde et plusstævne den 18. maj.
Der kommer yderligere informationer.
4.: Økonomi.
Regnskab pr. 30. september blev afleveret.
Alle træner godtgørelser blev gennemgået og nye aftaler skal laves for 2015.
5.: Orientering fra øvrige (udvalg, etc.).
Der har været afholdt trænere møde for alle træner hvor de så et forslag til vision og skulle
tænke over hvad de kunne byde ind med.
Ungdomsudvalget:
Kommunen ønsker at vi skal undervise i atletik i vores nye hal. Der arbejdes med en
mulighed for løntilskud, så dette ikke bliver en frivillig opgave.
Der afholdes en forældremøde den 17. november kl. 17, hvor alle alle ”forældre” op til de
20 årige inviteres. Der er efterfølgende spisning.
Stævneudvalget:
Der er afholdt møde og det er aftalt at der skal uddannes flere dommere. Buster afholder
starterkursus samt dommerkurser i marts/april. Det er lagt ud til de forskellige disciplin
grupper om at finde personer til at blive dommer. Der er lavet en bruttoliste over mulige
dommer og hjælper.

Der er forslået at vi afholder følgende stævner:
Indendørs: Når hallen er færdig – muligvis 1. feb. 2015
Udendørs:
Åbningsstævne
Lør. 16 maj 2015
DT tunering KVAL
Torsdagsstævne 2
Man. 18 maj 2015
Skole OL
Claus N
Skole Cross
Uge 19
Veteran hold indl.
Lone S
Ungdoms stævner ?
Det undersøges
Mangekamp ?
Det undersøges
5. september 2015
DT Finale
Forslag
Der arbejdes også på muligheden for at få flere holdkampe til OA/OGF.
Vi ønsker at alle trænere kommer med de stævner som deres atleter skal til næste år.
Buster snakker med alle trænerne.
Lone fremsatte ønske om, at vi afholdt DM finalen for veteraner. Der er en økonomisk
fordel og der er fremsat ønsker fra andre klubber om at den afholdes i Odense. Dato er
den 13/9 2015. DAF imødeser vores svar.
Senior og Elite udvalget:
 Vi har fået en ny hammerkaster fra Esbjerg. Ønske om at få ham trænet af en
yderligere træner. Udvalget kommer med et mere konkret udspil. Udvalget kommer
med udspil på alle dem som der ønsker budget over.
Veteran udvalget:
 Intet
Øvrige udvalg:
Julefrokost: Andreas har meldt sig og ønsker sig nogle flere i festudvalget.
Tirsdagsspisning: Christina har ikke tid mere.
 CA udvalget: Det bliver ikke muligt at benytte hallen før 2015.
 Vægtrum: Der mangler ganske lidt før rummet er helt færdig. Vi henstiller til at alle
rydder op efter sin træning. Hvis dette ikke bliver gjort så får vi ikke gjort rent. Vi
henstiller også til at man ikke træner i sine beskidte sko.
 Vi har sagt ja tak til Opration dagsværk: Vi ønsker at få rengjort hele vægtrummet
 DAF har afhold årsmøde og referater kan læses på DAFS hjemmeside.
6.: Kommende planlægning/aktivitetsliste.
Er opdateret.
7.: Eventuelt
8.: Næste møde
 Den 11. november 2014

