tirsdag den 25. august 2015

Bestyrelsesmøde - tirsdag den 25. aug kl. 19:00
Deltagere: Hans-Henrik (formanden og referent), Buster
(Næstformanden), Mads, Rasmus, Anna og Andreas
Afbud:ingen
Bestyrelsen og klubbens organisation

- Jørgen er trådt ud af bestyrelsen efter mange års hårdt arbejde
- Jørgen vil gerne fokusere på træner gerningen og få kastegruppen til at fortsætte den
positive udvikling

- Klubbens medlemmer kan kontakte Jørgen og formanden, hvis de har spørgsmål
- Rasmus Jensen er enstemmig vedtaget og udpeget som kasserer for klubben
- Lone Ø er sygemeldt og bestyrelsen har sendt blomster
- Det er enstemmig vedtaget og udpeget som administratorer for for klubben - Rasmus
Jensen, Andreas Jeppesen og Steffen Mertov - disse udgør klubbens administration
og økonomi-udvalg

- Denne administration afløser Lone Øs flotte arbejde - vi takker mange gange
Bestyrelsen beder pænt klubbens medlemmer om at være tålmodige i en
overgangsperiode for overdragelse

- Der lægges et organisationsdiagram på web - dette skal opdateres efter feedback fra
medlemmerne

Økonomi

- Økonomien ser fornuftig ud
- Vi får snart regnskabet fra DHL-stafetten
DHL-evaluering

- Der har været evaluering fra DHL
- Generelt har deltagerne været meget positive
- Meget få har udtalt kritik - lidt om toiletforhold
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- Godt med telte på begge sider
- Lidt tilbagegang i deltagerantallet - formentlig pga. DHL-stafetten er åbnet i AAbenraa
Ungdom

- Der skal holdes møde med trænerne i september
- Der skal laves attester på trænerne
- Trænerne skal have kontrakter
- Vi ønsker at forældrene hjælper til med praktiske ting vedrørende træningen
(kom frisk)

- Trænerne skal organisere DTU og deltage i stævner
Klubmøde

- Der inviteres til klubmøde den 27. oktober kl. 19 - folk inviteres via facebook, mail og
mundtlige informationer

- Vi skal lige tjekke om klubhuset er ledigt!
VIGTIG info til medlemmer

- Vi skal rydde op efter os, når vi bruger klubhuset!
- Vi bør ikke gå i skabe eller forsøge at rode i ting der er vores personlige ejendele
Website

- Der skal holdes møde om vores del af hjemmesiden og menustrukturen (september)
Armbånd til klubhuset

- Det ønsker vi ikke - chippen kan bindes i skoene
Praktikdag på SDU

- Behandles yderligere ved næste møde
- Vi kan søge praktikaner på SDU den 13. november på SDU
- Vi kan søge praktikanter til følgende:
2

tirsdag den 25. august 2015

• Skole OL, Sommerferie Atletik, Stævne afholdelse, Skolesamarbejde,
ungdomstræningen

Medlemmers aktivitet

- Rosa har sat 2 verdensrekorder - kæmpe flot!
- Flot DMU - mange medaljer trod mange afbud
- Flot DM-senior - bedre end 2014
- Rasmus Mohr og Camilla Motzkus til Nordisk Junior Mesterskab i Finland
- Der er flot resultatmæssig fremgang i klubben - gode tider på 1500m og 2 mand er pt.
sub 11 på 100m
Tillykke til alle med deres flotte resultater!!!

Stævneudvalg

- Nordisk Veteran Mesterskab
• Hjemmeside er gået i luften
• Lone S og Grabe har haft møde - budget er godkendt (enkelte forbehold)
• Vi mangler en stævnekomite
- 10-kamp
• Nogle medlemmer ønsker at afholde en 10-kamp - det må de gerne
- DM-inde 2016
• Vi vil gerne afholde det - men der er ting der skal på plads med Odense Idrætspark
- Drejebog til stævner
• Der skal styr på stævneafholdelse i klubben
• Vi skal være ude i god tid for at finde frivillige
• Vi skal have styr på hvem der laver hvad og hvornår
• Anna og Buster laver en drejebog ASAP for at skabe et overblik på dette (HG
sender tekst for at påbegynde dette arbejde)

• Vi mister frivillige hvis vi ikke har styr på vores del!
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Odense Idrætspark

- tidtagningen fungerer ikke i arenaen
- OI skal have styr på flere ting
- Der kommer styr på varmen - er vi lovet
- Akustikken kan vi umiddelbart ikke gøre noget ved… måske snart
- Udfordringer med afslutningen på 60m - der afholdes møder med OI i dette
- Der er ønsker om at holde atletikskole i arenaen
- Vi skal udnytte vores fines faciliteter
- Har vi medlemmer der vil vise børn og unge atletik i dagstimerne??? kom frisk!
- Der afholdes møde med både OI og elitesekretariatet i denne uge
Frivillighed

- man skal yde før man kan nyde
- vi ønsker at fremme frivillighedskulturen i klubben
- liste på opgaver der kan løses i klubben
- struktur på opgaver - tid og sted (og rammerne for arbejdet)
- kontrol med de som hjælper
- man kan ikke få tilskud, hvis man ikke hjælper i klubben

Diverse

• DAF vil holde kursus den 5.-6. december
• Finde nye trænere til ungdom - interne kurser for forældre og venner!

Næste bestyrelsesmøde - tirsdag den 29. sep. kl. 19:00
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