torsdag den 7. april 2016

Bestyrelsesmøde - torsdag den 7. april kl. 19:00
Deltagere: Hans-Henrik (formanden og referent), Buster
(Næstformanden), Rasmus (Kasserer), Taj, Andreas Lommer og Anna

Klub/Skole samarbejde
Der er fortsat vækst
Der har været hjælp fra Rasmus Jensen og Rasmus Mohr.
Der er brug for hjælpere fra klubben…
Det er et godt rekrutteringsgrundlag for klubben.
Nordiske Masters
Der er arbejdes videre.
DHL
Der er møde på mandag den 11. april.
Forældre/barn-atletik
Martin Grønne, Toke, Andreas Land og Patricia er snart klar.
Udstyr der skal købes
Der bliver indkøbt nye spyd! :-)
Lars Nielsen har ansøgt om en “Rear-kick”-maskine. Vi vil gerne se et konkret bud fra
Lars og vurdere herefter…
Mogens har indgivet ønske om stænger og dubber - vi møderkommer hans ønske.
Eliteudvalget
Igen - 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.
Klubtøj
Webshoppen er igang med af blive sat op. Vi mangler endelige priser. Vi bliver
Der er bestilt tøj til trænerne.
Økonomi
Der er købt ny computer og vi vi overvejer at gå over til Conventus.
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Stævner 2016
Der bliver følgende stævner på stadion:

- Nålestævner (DGI hjælper)
- Landsdelsmesterskab (DGI hjælper)
- NM Masters - der er virkelig brug for frivillige fra klubben til at løfte dette arrangement!
- Åbningsstævne - mandag den 2. maj
- Skole OL
Sommer atletik
Der skulle gerne søsættes noget snart - men der er for meget arbejde til at Andreas kan
løfte opgaven nu. Vi flytter det til uge 30 pga. træningslejr.
Vi har nogle medlemmer som gerne vil hjælpe med at få opgaven op at køre.
Ungdomsatletikken
Der er brug for hjælpere som trænere. Der er ønske om at flytte træningen tilbage til
mandage.
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