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#

Punkt fra dagsorden

Diskussion / Beslutning

Arbejdsopgaver,
ansvarlige og deadlines

1

Opfølgning fra sidst

Der mangler stadig en RR-repræsentant fra
atletikklubben.

Buster søger kandidater
vha. et Facebook-opslag

2

Økonomi

Indtægter og udgifter gennemgås. Der er ikke
nogle bemærkelsesværdigt.

3

Nyt fra Event og
Udviklingschef

-Royal Run har rundet 5000 tilmeldte
-Kommunen vil umiddelbart gerne være delvis
medarrangør.
-DM-inde: Certificering af banen mangler. Lys
til målstregen skal der også anskaffes.
Atletik TV er meget positive over for den
mulige streaming dækningeaf DM
-DHL-koncernen er rigtig glade for stafetten
og afholdelsen af den her i Odense.
- Eliteudvalget mødes næste uge og behandler
ansøgningerne.

4

Nyt fra
Ungdomskoordinator

-Vejen-turen var en succes.
-Et udkast til en fastholdelsesstrategi er blevet
udformet. Den er stadig under udarbejdning.
-Der er sket et større frafald af
ungdomsudøvere i år til indendørssæsonen.
- Pallasspelen ligger samtidig med VDMU i år.
Ungdomsafdelingen vælger at prioritere
VDMU.
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5

Nyt om Idrætsefterskolen

-Møde med repræsentanterne fra klubben og
Rene (fra efterskoleprojektet)
-Fik det gjort klart, hvordan man mener
klubben kan bidrage til efterskoleelevernes
træning/udvikling
- Der arbejdes på en invitation til et møde med
projektlederne for efterskolen.
-Lokalplansbehandlingen er gået i gang. Der er
nogle krav i forhold til beboelse på området.

6

Nyt fra hovedforeningen

-Buster har et møde senere angående nogle
forandringer på klubhuset.

7

Anerkendende kultur

-Det er blevet besluttet, at stævneudvalget skal
have en julegave.

8

Sportslørdag

-Klubben skal gerne have en stand.
-Der skal findes nogle klubmedlemmer til at
stå og demonstrere og fortælle om atletikken.

9

Indkommende post

-Formanden og næstformanden får beskederne
fra Conventus, når folk tager kontakt til
klubben. Disse sendes videre til
ungdomskoordinateren eller relevante trænere.

Evt. husk at sætte cc på
svarmails, så folk ved,
hvem henvendelsen
havner hos.

10

Roller

-Listen over bestyrelsesmedlemmerne skal
slettes fra referaterne.
-Bestyrelsesmedlemslisten opdateres på
hjemmesiden

Marie har opdateret
hjemmesiden og Jacob
har revideret
referatskabelonen

11

Evt.

1. Skoprojekt - Niels har fået sendt sko
afsted til Kenya, og det har været en
succes. Det er et rigtig godt projekt
med en god promovering af klubben.
Nielse er vist allerede i gang med at
arrangere en anden runde indsamling.
2. Hvem skal have adgang til
redskabsrummet, vægtrummet?
Der er en diskussion om, hvor gamle
atleter skal være for at få en chip til
vægtrum m.m. Hvis Line siger god for
ungdomsatleterne er det okay, eller
skal der ikke gives adgang.

-Line laver liste over
ungdomstrænere og
sender dem til Karsten
-Buster laver liste over
seniortrænere og sender
dem til Karsten

3. Spørgsmål om DAF's arrangementer i
klubben. (CT)
Der sigtes efter at lave en mere
permanent aftale mellem DAF,
klubben og Idrætsparken, så alle
gavnes
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