Bestyrelsesmøde referat - 30. november 2016
Deltagere: Andreas Jeppesen, Buster Nielsen, Anna Mikkelsen, Taj Murman,
Andreas Lommer, Line Lykkehøj, Hans-Henrik Grabe
Fravær: Rasmus Jensen
Trænermødet - der blev talt om de sportslige krav.
Der skal fremover laves en vurdering af eliteudvalget, som består af klubben
senior trænere.
Disciplintræneren indstiller sin/sine atleter - så det skal gå igennem ham/
hende.
Kravene er kun guidelines - ikke en endelig ret for den aktive. Det skal
cleares med træneren.
Atleterne skal gå til deres træner - der gives tilskud efter aftale.
Projekter for 2017 - der blev talt om følgende projekter, der skal søsættes for
øremærkede penge.
Motions-sti, beplantning af stadion, Niels Larsen og Kenya, Mogens’ “abe
gaard”, Gade-Event i forbindelse med HCA festival samt projekter der
fremmer viden og motivation i klubben.
SportHouse v/Henning Hansen - Vi begynder et forløb omkring
klubudvikling.
Event omkring Sportslørdag (21. januar) - Der skal laves 200m (m/k),
længdespring (mænd), kugle (kvinder), 1500m (mænd), stang (kvinder).
Vi får det konkrete tidsrum omkring afholdelse eventet på lørdag.
Info om Events 2017 - Skole OL åbner for tilmelding (den 5. december),
stævner - vi har sagt “ja” til DM i kastemangekamp - (stævneudvalget
opbygges), Race Running (Landsmesterskaber for race running i august)
Indkomne beskeder Spørgsmål vedrørende retningslinjer for “besøgende” atleter. Det er op
til den enkelte træner at vurdere hvorvidt de “besøgende” bidrager positivt til
træningsmiljøet og træneren tager, som udgangspunkt, beslutningen for om
den aktive kan træne med eller ej.
Praktikanter: Vi har fået en praktikant fra SDU - aftalen er næsten på plads.
Fra uge 5-11. Der skal laves et “lege-katalog” til træningerne.

Adfærd i klubhuset:
Folk skal fjerne deres sko nede fra reolerne - fra nytår bliver alle sko der
liggerne nede på reolerne i midterrummet fjernet og smidt ud.
Vores medlemmer skal huske at bruge deres chip til adgang ved klubhuset.
De medlemmer der ikke har en chip skal anskaffe deres egen via Klaus
Vinter. Det er ikke tilladt at sætte ting i klem (sko, dørmåtte o.lign) for at holde
dørene åbne.
/ Bestyrelsen
Næste B-møde den 10. januar 2017 kl. 16:30 i klubhuset

