Referat af bestyrelsesmøde den 3. december 2014
Tilstede: Claus S. Nielsen, Lone Sørensen, Alex Tesch, Andreas Lommer, Buster Nielsen og Lone
Ellegaard Østfeldt.
Fraværende: Jørgen Halkjær
Referent: Lone Ellegaard Østfeldt
1.: Valg af ordstyrer.
Claus er valgt.
2.: Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden er godkendt.
3.: Orientering fra formanden, herunder breve til bestyrelsen.
Opfølgning på DHL. Der indkaldes til styregruppe møde hurtigst muligt og derefter laves der en
skriftlig aftale om afregning.
Ansættelseprofil udleveret af Claus. Den blev gennemgået og der var ingen indvedinger. Claus
tager et møde med kontoret og lavet et forslag til en kontrakt.
Alex har fået ok til at give adgang til vores vægtrum for de andre afdelinger.
Sportslørdag den 24/1 2015. Vi er blevet spurgt om vi kunne tænke os at medvirke med aktiviter i
atletik. En mulighed for at promovere atletik. Claus melder tilbage til kommunen at vi gerne vil
deltage. Buster finder trænere til denne dag.
.
Generalforsamling tirsdag i uge 8 17. februar kl. 18.30 spisning og start af generalforsamling kl.
19.00. Lone E spørger Peter Kanstrup om han vil være dirigent.
4.: Økonomi.
Kontingentændring pr. 1/1 2015. Aktive og ungdomskontingent stiger med 100 kr. og
motionskontingent med 25 kr. og støttemedlem ingen ændring.
På næste møde skal budget 2015 gennemgås. Revision af regnskab 2014 er sat til 26/1 2015 kl. 19.
Alle som har bilag som vedrøre 2014 skal sendes til Lone senest den 5. januar 2015.

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

Ungdomsudvalget:
Der har været afholdt forældremøde og der ligger et referat på hjemmesiden. Der blev nedsat et
forældreudvalg med forældre for de forskellige årgange.

Stævneudvalget:
Buster tager kontakte med DAF og høre om hvilket stævne vi kan byde ind på. DT elite indledende
byder vi på og Buster følger op på de øvrige stævner.
Senior og Elite udvalget:
Der har været et møde i Eliteudvalget og udvalget drøftede hvilke opgaver der skal varetages i dette
forum, og følgende blev besluttet for nuværende:
 Udvælge hvilke atleter, som pt. kan komme i betragtning til elitestøtte: Simone Glad, Emil
Mikkelsen, Taj Murmann, Peter Glans, Andreas Lommer, Kasper Skov, Peter Gerner,
Eliah Mensah og Andrea.
 Fastsætte områder, som kunne være relevante ift. at støtte atleter. Områderne er f.eks.:
Stævner, træningslejre, rekvisitter, behandling, tests, sponsorpleje, træningssamlinger,
landsholdsture,
 Fastsætte en samlet beløbsramme til gruppen: For 2015 ansøges bestyrelsen om 100120.000 kr.
 Generel konfliktløsning, f. eks. mellem atlet og træner.
Sonni holder styr på forbruget ift. den fastsatte beløbsramme, hvilker betyder at trænerne melder
tilbage, når et beløb er blevet bevilliget og efterfølgende anvendt. Denne økonomistyring skal sikre,
at beløbet ikke overskrides, ligesom der holdes lidt snor i, hvor meget de enkelte atleter bruger mht.
den samlede beløbsramme.
Veteran udvalget:
 Intet
Øvrige udvalg:
Julefrokost: Bliver afholdt den 16/1 2015. Der er indbydelse på hjemmesiden. Andreas kontakter
Jørgen da den falder sammen med åbningen af CA arena.
 CA udvalget: Claus holder talen.
6.: Kommende planlægning/Aktivitetsliste.
Er opdateret.
7.: Eventuelt
Lone S få leveret en kurv til Stadion folket. Lone E køber en kurv til Morten S.
Lyset på stadion skal tændes kl. 16.00
8.: Næste møde
 Den 25/1 2015 kl. 15.30 i klubhuset

