torsdag den 6. august 2015

Bestyrelsesmøde - torsdag den 6. aug kl. 19:00
Deltagere: Hans-Henrik (formanden og referent), Buster
(Næstformanden), Mads, Rasmus, Anna og Andreas
Afbud: Jørgen
Økonomi

- Vi skal have en opdatering på halvårs regnskabet
- 4 mailadresser - sportschefen, bestyrelsen, kasserer og webmaster - de skal op at
køre…

Website

- Der skal holdes møde om vores del af hjemmesiden og menustrukturen (september)
Stævneudvalg

- Baneturneringen
• 16. august (søndag) mellem DM og DMU
• der er udfordringer med tidtagning, men der er styr på alle andre poster :-)
- Nordisk Veteran Mesterskab
• Hjemmeside går i luften den 8/8
• Der skal høres på hvordan det går hos Lone S.
- Materialeforvalter
• Der er ryddet op i konkurrencerummet - jubii!
- Tidtager til elektronisk tidtagning
• Vi har måske fundet en person
- Udstyr til arenaen
• Vi skal følge op på Sonni med hans møde med idrætsparken
Senior/Elite udvalg

- DAF på tur - 2. september
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Klubmøde

- Vi sætter en dato ved næste B-møde
- 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 indkalder til klubmødet ultimo september/primo oktober 2015
Udstyr

- Vi mangler stadig 15 stk. kosteskaft
- Jørgen og Buster sørger for at sætte et “white board” op…
- Ungdomsfolder - Grabe laver én - den er under udarbejdelse… (den er til review)
Ungdom

- Søren L. er rektrutteret som hovedansvarlig for “bjørne”-atletik
- Ungdomstræningen omstruktureres
- Informationer til ungdomstrænerne og krav til trænerne
- Der skal laves et eksplicit program

Bjørne atletik 4-7 (4-5år og 6-7år)

- 4-5år, 6-7år - med forældre (obligatorisk for 4-5år)
- Træning en gang pr. uge
- DGI stævner

Børn 8-11 (8-9år og 10-11år)

- Træning to gange pr. uge
- Primære stævner: DGI stævner, mindre DAF stævner og VDM hold
Ungdom 12-15 (12-13år og 14-15år)

- Træning to gange pr. uge (minimum) og evt. 1 gang i hovedgruppe
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- Primære stævner: VDM hold, DTU hold, mindre DAF stævner, VDMU, DMU og LM
(DGI)
Junior 16-19 (16-17år og evt. 18-19år)

- Træning tre gange pr. uge (minimum) - 1 gang grundtræning træning og 2 gange i
hovedgruppe

- Primære stævner: DTU hold, DAF stævner, VDMU, DMU, LM (DGI) og evt. stævner i
udland

- Struktur omkring planlægning af træning
- Planlægning af træning - træningsskema
- Navn(e) på træner(e): Jens Jensen
- Træningens tema: Hop og kast
- Atletikdiscipliner i fokus: boldkast og længdespring
- Eksempler på øvelser: frøhop, hinke
- Eksempler på lege: kaste efter objekt (hulahop ring)

- Mads, Rasmus og Steffen kigger på DMU (arrangerer og organiserer)
- Atletik-linje på folkeskoler
-

Diverse

• DAF vil holde kursus den 5.-6. december
• Hvordan kan vi skabe kontakt til skoler og lave aktiviteter med elever
• Finde nye trænere til ungdom - gå i tænkeboksen

Næste bestyrelsesmøde - tirsdag den 25. aug. kl. 19:00
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