tirsdag den 10. november 2015

Bestyrelsesmøde - tirsdag den 10. nov kl. 19:00
Deltagere: Hans-Henrik (formanden og referent), Buster
(Næstformanden), Rasmus (Kasserer), Mads, Andreas Lommer,
Andreas Jeppesen (Sport- og Udviklingschef; ikke en del af
bestyrelsen) og Anna

Status på interne kurser
Der har været god stemning
Vi vil høre trænerne om der er interesse for at afholde noget igen - evt. september 2016

Skole OL
10. maj - 4-7. klasserne
11. maj - 8.-9. klasserne

SDU praktikdag - 13. november
Marcus og Grabe tager på SDU og fortæller om vores projekter

Skole/Klub-samarbejde
Vi vil få et samarbejde op at stå med skolerne i Odense kommune
Fortræning til Skole Ol og træning generelt

Nordiske Masters 2016
Der har været afholdt forberedelsesmøder
Der har været kontakt til et par team ledere fra de deltagende lande
Vi er ved at skabe kontakt til sponsorer

DHL
Depecherne skal sorteres i 10 bundter… de er allerede sorteret i dage.
Vi ønsker at finde folk i klubben der vil og kan sortere depecherne.

Indkøb af redskaber
Vi har fået indkøbt vippebræt
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Vi skal købe flere redskaber til “Bjørne”-atletik
Vi afventer at høre fra økonomien til næste b-møde
Vi skal høre gymnastikafdelingen om de har nogle faste leverandører til en air-track

Kontrakter til trænere
Vi skal have en tilbagemelding fra træner om hvor meget de er træner i klubben
Vi skal forhandle nye trænerkontrakter pr. 1. januar 2016
Der skal indhentes børneattester

Stævnemanualen
Den er under udarbejdelse

Store stævne i Sverige 2016
Det bliver Öresundsspelen, Helsingborg i Sverige
Så kan klubbens ungdom medlemmer hjælpe til NVM
Vi skal have bredden med og det skal være hyggeligt

Elitekoncept
Andreas Jeppesen og Anna har talt om regler og krav til klubbens eliteaktive
Der skal laves en lille revidering af dem
De udarbejder et forslag
Hjemmeside
Vi skal have hjemmesiden op at køre, så vi kan bruge det til at sælge klubben og give
relevante informationer for klubbens medlemmer og til interessenter
Oprydning i rum
Andreas og Rasmus rydder op og flytter tingene i depotet…
Klubtøj
Steffen skrev en mail at hans mail var i stykker…
Rene, Mads og Steffen vil holde møde snart…
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Julefrokost
Mads indkøber højtaler til julefrokosten
Klubtøj
Steffen skrev en mail at hans mail var i stykker…

Næste bestyrelsesmøde - tirsdag den 15. dec. kl. 19:00
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