mandag den 19. oktober 2015

Bestyrelsesmøde - mandag den 19. okt kl. 19:00
Deltagere: Hans-Henrik (formanden og referent), Buster
(Næstformanden), Rasmus (Kasserer), Mads, Andreas Lommer og Anna
Afbud: ingen
Gæst: Rikke Grønning
Økonomi & Klub admin

- Overdragelse sker i morgen (tirsdag)
- Rasmus Jensen, Steffen Mertov og Andreas Jeppesen vil derefter være klubbens
administratorer og har fået klubbens computer

Praktik-dag på SDU fredag den 13. november (søge praktikanter)

- Marcus kan og vil gerne deltage
- Hans-Henrik tager også derud…
- Hvis der evt er flere fra klubben der gerne vil med kan de kontakte bestyrelsen
Stævne “drejebog"

- Den er i gang
- Deadline: 1. november
- Anna og Buster er i gang
Årshjul

- vi skal brainstorme om punkter
- Der skal stævner på, klubaktiviteter, DAF begivenheder osv.
Klubtøj anno 2016

- Mads har ikke fået fat i Sport Direct
- Vi skal sørge for at klubbensmedlememer kan bestille i ordentlig tid
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Bjørne-atletik 4-5årige

- Vi afventer og ser budgettet for at indkøbe air-track og rullemåtte til leg og akrobatik
- vi vil forsøge at lave spisning efter træning :-)
Indkøb

- vi køber vippebrætte til styrkelokalet - vi køber 3 stks
Hjemmesiden

- Der er en masse ting der skal rettes op på
- Vi skal have et møde med Partner House for at få rettet op på disse mangler
- Vi skal have lavet et stykke tekstforfatningsarbejde
- Vi vil gerne have hjælp fra klubbens medlemmer til at bidrage
- De respektive trænere kan også skrive de pågældende afsnit for deres grupper
- Hvis klubbens medlemmer vil bidrage kan de kontakte bestyrelse - al hjælp er
velkommen her!!!

Skole OL

- 4. - 7. klasser afholdes Skole OL i Odense den 3. maj (tirsdag)
- 8. - 9. klasser afholdes Skole OL i Odense den 4. maj (onsdag)
- Vi skal tjekke om datoerne er ledige for stadion
- Vi skal “oplære” 8-9. klasserne i dommertjans
- Vi skal specielt have de frivillige på banen til Skole OL
Sommerferie atletik

- Vi vil lancere specielle camps (speed, power, air og endurance)
- Vi laver også Odense OL (alle atletik-øvelser)
- Vi vil booke stadion i ugerne 27-30
- Vi vil forsøge at finde frivillige til at hjælpe
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Nordisk Veteran Mesterskab i atletik

- Vi skal have organiseret vores komité og rekruttere praktikanter til stævnet
- Buster og Hans-Henrik tager mødet på fredag med Knud, Lone og Mogens
- Hvis nogle af klubbens medlemmer har interesse i at hjælpe med stævnet skal de
være være velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Store stævne i udlandet 2016

- Vi skal have bredden med og det skal være hyggeligt
- Öresundsspelen, Helsingborg i Sverige
- Så kan klubbens ungdom medlemmer hjælpe til NVM
Klubmødet den 27. oktober

- Årshjul - aktiviteter, stævner,
- Stævne for de unge næste år - Öresundsspelen, Helsingborg i Sverige
- Nordisk Veteran Mesterskab - skal forberede os til noget større (sælges med EU-cup),
det er et springbræt til at lave noget større - int. grand prix, E-cup osv.

Skole - klub relationer

- Søge hjælp hos kommunen
- Vi skal have frivillige ud og være trænere i hverdagen
- Vi skal ramme målgruppen som ikke laver noget
- Skabe vedvarende aktiviteter i skoletiden på vores “hjemmebane” (stadion/arena)
Marketingmateriale

- til skoleelever, SDU praktik-dag
- flyers, bannere, flag, roll-ups osv. - pris på dette til hos et grafisk bureau - Hans-Henrik
henter priser hjem

Næste bestyrelsesmøde - tirsdag den 10. nov. kl. 19:00
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