onsdag den 3. juni 2015

Bestyrelsesmøde - onsdag den 3. juni kl. 19-22
Deltagere: Claus (formanden), Buster (Næstformanden), Grabe
(Kasserer og referent ved mødet), Jørgen (Ordstyrer), Mads, Anna og
Andreas
8. maj kl. 9-12 — atletikevent (fra Elitesekretariatet)

- Det gik godt… vi fik heldigvis nok hjælpere :-)
Website

- Den nye hjemmeside ligger klar hos PartnerHouse
• Vi skal have skrevet en masse tekst, billeder osv. - det skal vi finde frivillige til!
• De laver opsætningen…
Eventyrløbet (Kr. Himmelfartsdag)

- Det gik godt og var en stor succes…
- Der var ikke mad nok - der kom 60, men kun 45 tilmeldte…
Økonomi

- Der skal samtales med Slawomir om kontrakt
- Der skal samtales med Simone
- DHL-kontrakt - Klaus har skrevet under… (hovedformanden mangler måske at skrive
under - der følges op)

Stævneudvalg

- 5. maj - Åbningsstævne for ALLE - det var koldt og gik ok
- 18. maj - Skole OL - Der manglede hjælpere, men generelt positiv tilbagemelding
• mere styr på flyers man kan dele ud…
- Sommerferieatletik
• Vi har fundet 6 trænere… juhuu!!!
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• Nu håber vi at der kommer rigtig mange :-)
• Tilmeldingerne kommer ind til Klaus og Lone Ø.
• Marcus sender også ud til alle skolerne… Det skal vi jo selv sørge for!
- 19. maj - veteranturneringen - det gik fint…
• Der er flere hjælpere til stævnerne
• Det virker til at vi er blevet bedre til at køre de små stævner…
Senior/Elite udvalg

- Der er givet støtte til 5 atleter i forbindelse med deltagelse til Universaiden
Tøjudvalg

- Mads får kontaktoplysninger til adidas, så vi kan få gang i klubtøjet
- Vi skal have skaffet t-shirts til børn/ungdom - Lone Ø ved hvor mange (Sport Direct
sørger for at printe logo på)

- Sport Direct har ikke lykkedes at få tøjet hjem
- Vi holder fast i følgende deadlines: 1. marts, 1. juni og 1. oktober
Udstyr

- Højtalere i vægtlokalet - Mads S. køber hos 4sound - behringer (sættes i forstærker)
- Claus har skaffet15 stk. kosteskaft som træningsredskab
- Jørgen skal bruge en hjælper til at sætte et “white board” op…
- Mads køber sin klokke
- Ungdomsfolder - Grabe laver én - den er under udarbejdelse… (sendes til
bestyrelsen)

Diverse

- DAF har tilbudt os at vi samarbejder med EAM og AAIG med deres elitekoncept - vi
har umiddelbart pt. ikke ressourcerne til at løfte opgaverne i forbindelse med
samlinger

• Vi skal genoverveje det inden for den nærmeste tid…
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- Mads ser efter en ekstern konsulent til at komme og besøge klubben - bestyrelsen får
en pris på vedkommende ASAP

- Sonni siger stop… vi skal finde en ny mand til at tage hans opgaver
- Kommende arbejdsopgaver
• Udvalgsmøder
• Finde frivillige til DHL
• Korrespondance med kommunen
• Kontakt til skoler og lave aktiviteter med elever
• Skole OL
• Sommerskole atletik (oprette tilmelding og kontaktperson)
• Talentcenter med DAF
• Have direkte kontakt med foreningens medlemmer
- Vi ønsker at trænere selv skal kunne kontakte deres udøvere
- Vi ønsker at forældrene skal kunne kontakte hinanden
- Idéer til nye tiltag
• Atletikstævne i forbindelse med Eventyrløbet
• Markedsføring ift. veteran NM

NÆSTE MØDE: 16. juni kl. 19:00 i klubhuset
ekstraordinær generalforsamling torsdag den 4. juni kl. 19:00
referat v/ Grabe
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