tirsdag den 16. juni 2015

Bestyrelsesmøde - tirsdag den 16. juni kl. 19:00
Deltagere: Hans-Henrik (formanden og referent), Buster
(Næstformanden), Jørgen (Kasserer og ordstyrer), Rasmus, Sonni,
Anna og Andreas
Afbud: Mads (syg)
Veteran NM

- Lone S har fremlagt budget
- Bestyrelsen har bedt hende om at kigge på det igen
Økonomi

- Halvårs regnskab bliver klar til den 30/6 - 236.000,- kr. på kontoen
- DHL er på nogenlunde samme niveau som sidste år
- Vi får 4 mailadresser - sportschefen, bestyrelsen, kasserer og webmaster
- DHL-kontrakten er færdig og underskrevet…
- Bestyrelsen (formanden) skriver til Slawomir og afventer hans udspil…
Website

- Flemming Wedel kører lidt videre midlertidigt
- Rasmus Mohr og Flemming Wedel sættes sammen og Mohr oplæres ASAP
- 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…
- Hovedforening vil først have at vi går igang med den nye efter afslutningen på DHL
Stævneudvalg

- Sommerferieatletik
• Deltagerne skal betale via bankoverførsel til Lone Ø
• Tilmeldingerne kommer ind til Mads Sjørslev
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• Kommunen har endnu ikke lagt noget på forældreintra
• Vi laver et opslag på vores hjemmeside og på facebooksiden
• Trænerantallet justeres alt efter antallet af deltager
- Baneturneringen
• 16. august (søndag) mellem DM og DMU
• diskos, kugle, hammer, spyd, 100, 200, 400, højde, længde og stang
- Nordisk Veteran Mesterskab
• Lone S mangler sekretariatsleder • Speaker - Henrik Lund og han er i dialog med to andre
• Kiosken - Karin Mathissen vender tilbage
- Materialeforvalter
• Anne vil gerne være materialeforvalter - hun skal lige oplæres…
• Der bliver ryddet op i konkurrencerummet.
- Tidtager til elektronisk tidtagning
• Vi mangler én person til at tage hånd om den elektroniske tidtagning - vi går i
“tænkeboksen”

- Udstyr til arenaen
• Der mangler udstyr - Sonni har kontakt til idrætsparken
- Veteranturneringen - evalueringen
• Lone S har indsendt bemærkninger til bestyrelsen omkring stævnet
• Bestyrelsen har drøftet Lones bemærkninger
• Nogle hjælpere fik ros for god stemning ved stævnet
• Der er forskellige opfattelser af forskellige stævner
• Der er en kultur og struktur i stævneudvalget der er ved at blive opbygget
• Vi ønsker at opfordre klubbens medlemmer til at hjælpe med til alle klubbens
aktiviteter - udvalg, stævner, motionsløb
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Senior/Elite udvalg

- Der gives støtte til et stævne i Tyskland med Mohr og Motzkus
(Junior Gala i Mannheim)

- Der bør laves et samarbejde med behandlere i byen - så kan vi evt. opnå rabat og der
er kan opstå direkte kontakt mellem behandler og træner - vi tænker løsninger til
næste B-møde

- Trænere skal godkende på forhånd behandlinger, hvis de skal godtgøres
- Træner- og eliteudvalg skal altid godkende behandlinger
- Decentral elitecenter udvikling
• Formanden kontakter Lars Nielsen for at få et møde om hvad projektet helt konkret
går ud på og hvordan det egentlig hænger sammen

Klubmøde

- Vi ønsker at invitere klubbens medlemmer til at møde op til bestyrelsesmøder og/eller
i forbindelse med bestyrelsesmøder - Kom frisk med Jeres idéer og forslag!

- Bestyrelsen vil indkalde til et klubmøde ultimo september/primo oktober 2015
Udstyr

- Der er kommet klokke, højtalere og spyd
- Emil og Anna har sat højtalere op i vægtrummet - de er testet og fungerer :-)
- Claus har skaffet 15 stk. kosteskaft som træningsredskab og kommer med dem i
næste uge…

- Jørgen og Buster sørger for at sætte et “white board” op…
- Ungdomsfolder - Grabe laver én - den er under udarbejdelse… (den er til review)
Diverse

- Kommende arbejdsopgaver
• Finde frivillige til DHL (sende liste til Klaus og Niels)
Alle trænere bør opfordre deres aktive til at hjælpe med til pakningen og mindst én
dag på engen…
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• Kontakt til skoler og lave aktiviteter med elever
• Finde nye trænere til ungdom

Næste bestyrelsesmøde - torsdag den 6. aug. kl. 19:00

4

