Bestyrelsesmøde 24. Februar 2015

Tilstede: Claus S. Nielsen, Anna Mikkelsen, Andreas Lommer, Hans-Henrik Grabe, Jørgen
Halkjær, Buster Nielsen, Mads Sjørslev Christensen
———————————————————————————————————————————
Referent: Mads Sjørslev Christensen

Valg af ordstyre:

- Jørgen er valgt.
Godkendelse af dagsorden:

- Dagsorden er godkendt.
Valg af næstformand:

- Buster er valgt.
Sonni:
Sonni vil tiltræde stilling efter påske (har ikke skrevet under endnu, mundtlig aftale) - 20 timer om
ugen. Sonni vil være tilstede på kontoret i uge 9 & 10, 10 timer i hver uge.

DHL:
Claus Winther varetager ledelsen af DHL. Styregruppen varetager den praktiske afvikling.
Odense Atletik:
Grabe laver en aktivitetskalender for OA for 2015, som er klar til næste bestyrelsesmøde.
Interne trænerkurser.
Micro Atletik med obligatorisk forældredeltagelse i weekenden.
Værdigrundlag for trænere igennem klubbens rækker.
Der skal findes en holdleder til kvindeholdet i DT.
Buster står som underviser for et dommerkursus i slut foråret 2015. Det skal være åbent for andre
klubber.

- Klubhus:
Fordelingsnøgle af brug af klubhus er under forhandling.
Økonomi:
Grabe er i løbende kontakt med Lone Østfeldt omkring diverse. Der arbejdes på kontigentbetaling,
hvilket medfører det højst sandsynligt er oppe og køre inde for 14 dage.

- Udvalg:
Der skal være et medlem fra bestyrelsen med indover hvert udvalg. Det er meningen, at udvalgene
skal blive selvstændige.
Elite/Senior udvalg:
Stævneudvalg:
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Trænerudvalg for ungdommerne:
Forældreudvalg: Der arbejdes på en brochure der kan øge forældres og udøvers viden omkring
basale sportsting og Odense Atletik (forældremanual). Der skal være forældremøde to gange årligt
- et før udendørssæson og et før indendørssæson.
Veteranudvalg:
Tøjudvalg:
Grabe og Mads står for dette.
Festudvalg og sociale arrangementer:
Vægtrumsudvalget:
Mads følger op med hvad der er nødvendigt af nyt udstyr i vægtlokalet og henvender sig til Jørgen.
- Skole OL:
Forventet deltagelse: 300
Martin Noer arbejder fuldtid på skole OL under praktik.
- Sommerskole atletik:
Forventet deltagelse: 80
Odense City Games har spurgt om vi vil være med en sommerskole inde for arrangementets
datoramme i uge 32, hvilket vi afventer efter antallet af tilmeldinger.
Eventuelt:
Oversigt over udvalg og deres arbejdsopgaver, som er tilgængelig for alle - et fast værdigrundlag.
Ny hjemmeside er på vej.
Grabe arbejder på at starte tirsdagsspisning op fra første tirsdag i marts. Digital og skriftlig løsning.
Der skal følges op på teknisk udstyr.

