tirsdag den 29. september 2015

Bestyrelsesmøde - tirsdag den 29. sep kl. 19:00
Deltagere: Hans-Henrik (formanden og referent), Buster
(Næstformanden), Rasmus og Anna
Afbud:Andreas Lommer, Mads Sjørslev (forsinket)
Økonomi & Klub admin

- Rasmus Jensen, Andreas Jeppesen og Steffen Mertov - har taget over
- Der er udfordringer med at sætte sig ind i systemet
- Der er begyndt at komme udbetalinger til folk
- Vi afventer at modtage computer fra Lone Østfeldt
- Lone Østfeldt har endnu ikke afsluttet regnskabet frem til 1. september
- Der er endnu ikke afsluttet regnskab fra DHL endnu - admin følger op
Websiden

- Siden er under redigering
- Der er forbedringer på vej ift indhold og forbedring af struktur
Kurser

- Der er interne kurser der har fået fastsat dato
- 7. november fra kl. 13:00-17:00 (mødelokale) - løfteteknik kursus v/ Taj Murmann
(maks 10-12 stk.)

- 28. november kl. 13:30-17:30 (salen) - massage kursus v/ Michael Stentz (maks.
30-45 stk.)

- DAF kommer den 5. december og holder ungdomstrænerkursus step II i Odense
- 9. januar - Hæk kursus (salen) v / Grabe (maks. 25 stk.)
- Kurser på vej med andre både interne og eksterne…
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Udstyr

- Bjørne atletik (4-5årige med forældre) Grabe og Patricia laver budget
- Der er også ønsker fra trænerne om mere udstyr i vægtrummet
- Vi vil have større overblik af økonomien inden vi træffer beslutningen om køb
Sponsoraftale med Odense Idrætspark

- Vi forhandler med idrætsparken om vores omkostninger ift at sætte bandereklamer op
Projekter

- Skole OL - vi skal have en dato med DAF og booket stadion (primo maj 2016)
- SommerAtletik - vi skal fastsætte datoer (vi spørger ungdomstrænerne)
- Sommer atletik profiler (speed camp, langdistance, power camp - løft vægt osv.)
Klubmødet - 27. oktober

- vi skal invitere folk
- indhold
- Årshjul
- Websiden
- Træningsgrupper (ungdom) og træningstider
- Drejebog til stævner
- Klubtøj - bestilling (hvis vi har fået aftale)
- Hygge i klubben…
Praktikdag på SDU

- Vi kan søge praktikaner på SDU den 13. november
- Vi kan søge praktikanter til følgende projekter:
• Skole OL, Sommerferie Atletik, Stævne afholdelse, Skolesamarbejde,
ungdomstræningen

- Vi bestiller display og banner, som vi kan sætte op og vise os til dagen på SDU
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Ungdomstræningen

- Junior-atletik træning (16-19 årige) - fredage kl. 16:30
- Andre træninger foregår med diverse hovedgrupper.
- Indhold
- cirkeltræning
- og andet…
- 1 gang grundtræning (uden specialgruppe)
- 2 eller mere specialtræning (træning i en hovedgruppe)
- Ungdom-atletik træning (12-15 årige)
- Tid
- onsdage kl. 16:30-18:15
- fredage kl. 16:30-18:15
- Andre træninger foregår med diverse hovedgrupper.
- Indhold
- cirkeltræning
- noget andet…
- 1 gang grundtræning (uden specialgruppe)
- 2 eller mere specialtræning (træning i en hovedgruppe)
- Børne-atletik træning (8-11 årige)
- Tider
- onsdage kl. 17:00-18:15
- mandage kl. 17:00-18:15
- Efter aftale med børnetræneren kan det arrangeres at dygtige 11 årige prøvetræner med en hovedgruppe 1 gang/uge.

- Bjørne-atletik træning (4-7 årige)
- Tid (4-5årige)
- weekenden (lørdag eller søndag) kl. ??? (samme tid som 6-7årige, men i en forskellig
gruppe)
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- Tid (6-7årige)
- onsdage kl. 17:00-18:15
- weekenden (lørdag eller søndag) kl. ??? (samme tid som 4-5årige, men i en forskellig
gruppe)

Bestilling af klubtøj

- Så snart vi får kollektionen vil vi bede klubbens medlemmer om at bestille, så vi ser
ens ud i 2016

Næste bestyrelsesmøde - tirsdag den 20. okt. kl. 19:00
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