onsdag den 24. februar 2016

Bestyrelsesmøde - onsdag den 24. feb kl. 19:00
Deltagere: Hans-Henrik (formanden og referent), Buster
(Næstformanden), Rasmus (Kasserer), Taj, Andreas Lommer, Anna og
Andreas Jeppesen (Sport- og Udviklingschef; ikke bestyrelsesmedlem)

Bestyrelsen konstituerer sig
Buster er valgt som næstformand. Andreas Lommmer er valgt ind som et fast medlem af
bestyrelsen. Vi har derfor en vakant post som suppleant i bestyrelsen.
Klub/Skole samarbejde
Det er et udviklende samarbejde.
Der er brug for kræfter til at lave træning i hverdagene i dagstimerne.
Andreas har etableret et godt samarbejde med flere skoler, hvor der samarbejdes
omkring aktiviteterne med Odense Cykling.
Vi har kig på mulige kandidater til at udfylde en træner rolle - men vi vil gerne kigge i
egne rækker først.
Nordiske Masters
Der er arbejdet videre og afholdt møde med dansk atletik masters komité.
DHL
Der skal snart afholdes møder med DHL-styregruppen.
Trænerkontrakter for 2016 (og attester fra politiet)
Der er lavet kontrakter med en del trænere - enkle mangler, men bliver løst snarest
muligt.
Forældre/barn-atletik
Der skal afholdes et opstart møde. Vores airtrack er ankommet!
Martin Grønne, Toke, Andreas Land - de opstarter (Patricia kommer på senere)
Kontigentet er det samme som ungdomsmedlemskab - 625,-kr./halvår
Udstyr der skal købes
Der skal bestilles håndvægte - 11.000 kr for håndvægte fra 27,5 kg til 50 kg. Steffen
Mertov har fået grønt lys.
Mangler stadig faktura for dubber - de er blevet bestilt.
Vi vil gerne høre SDU-elite om de har gammelt udstyr vi kan få…
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Eliteudvalget
Trænerne bliver taget med på råd for at vurdere støtte i eliteaktive og revurdering af
kravene til eliteudvalget. Disse trænere bliver indkaldt til mødet for at kigge på kravene.
Tilskud til træningslejr
Der er ansøgt fra Mads, Louise, Laura, Patricia, Freja Blom og Rasmus Jensen. Der
sendes svar ud til de forskellige ansøgere om tilskud til træningslejeren.
De aktive opfordres til at kontakte deres trænere om deres fremtidige mål.
Ansøgninger fra følgende:
Poul Husum - kettle bells - Det er godkendt!
Thomas Jørgensen - Spyd - Vi kommunikerer videre med Thomas for at få fat i det helt
rigtige.
Klubtøj
Der bliver rykket for priser for at vi kan få bestilt til alle klubbens medlemmer.
“Træner”-veste kan gives til trænerne…

NÆSTE bestyrelsesmøde den 7. april kl. 19.00 i klubhuset
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