Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 23. maj
Dagsorden
1) Fastsættelses af næste bestyrelsesmøde.
2) Opfølgning på seneste møde
a. Bilag: Referat fra Referat bestyrelsesmødet 2019-04-09
3) Status på sportslig strategi for 2019 – HUSK at gennemlæse inden mødet
a. Bilag: Sportslig strategi side 1-7
b. Bilag: Udviklingsplan side 1
4) Udvalget for nyt logo fremlægger forslag
5) Forslag til kriterier for kåring af atleter op til 14 år til årsfesten
6) Deltagelse i planlægningsmøde af DAF Øst den 4. juni
7) Drøftelse af afledte virkninger af Katjas orlov:
a. Sommerstævne og -fest
b. Børneattester
c. Foto i klublokaler
8) Status på frivillighedsarbejdet
9) Gensidig orientering
10) Eventuelt
Referat:
Til stede på mødet: Dorthe, Mette G., Mette Marie, Connie, Helle (delvis), Mandy (delvis), Ulrich og Jørgen
Afbud fra: Jan, Emil, Katja og Carsten

Ad 1)

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 27. juni kl. 19.00

Ad 2)

Evt. forsikring af el-tiden tages op senere. Førstehjælpskursus udbydes tidligst 2020.

Ad 3)

Vedr. talentgruppen: Individuelle aftaler med de enkelte atleter (forældre) og trænere er
etableret og i løbet af året vil der ske en opfølgning. Enkelte atleter har på nuværende
reduceret trænings- og stævneindsatsen så betydeligt, at det skal vurderes om
tilhørsforholdet til gruppen giver mening. Spørgsmålet om alderskriteriet for optagelsen i
talentgruppen blev rejst, idet der er trænere der oplever, at det er for tidligt at binde sig til
en betydelig træningsindsats allerede fra det år man fylder 15 år. Dette drøftes videre
senere på året. Det er også bestyrelsens mål at tydeliggøre, at det forventes at
talentgruppens atleter aktivt deltager i klubbens holdturneringer, da bestyrelsen anser disse
turneringer for betydningsfulde i forhold til sammenhængskraften i klubben.
Vedr. motionsgruppen: Gruppen vil aktivt benytte facebook til at promovere klubbens tilbud
bl.a ved at indlægge små videoklip og ellers følge udarbejdet strategiplan. Der lægges op til
at gruppen vil videreføre og yderlige tydeliggøre løbet omkring Søndersø d. 26. december.
Mette G. havde yderligere ideer flere ideer til motionsgruppen bl.a. klar parat DHL – tilbud

om at løbe 5 km., bliv klar til Royal Run, træn til marathon, skaf et medlem og få en t-shirt.
skov-fitness.
Vedr. breddegruppen: Ved gruppeskift for vores atleter må vi være mere omhyggelige med
at præsentere nye kammerater og trænere inden skiftet. Det er også vigtigt at bruge lidt
ekstra tid til at præsentere nye discipliner for atleterne, når de ønsker specialisering fra 14
års alderen. Forældremøder i traditionel form har været afholdt med lille deltagelse og her
skal der tænkes nyt. En beskrivelse af holdlederfunktionen ønskes udarbejdet.
Udviklingsplanen for 2019 bliver i det store og hele fulgt og Jørgen tager nu kontakt til
relevant person omkring udarbejdelse af ”den røde tråd” m.h.p. et trænerseminar til
november.
Ad 4)

Udvalget fremlægger sine forslag og bestyrelsen beslutter at sende forslagene til afstemning
på event Der fremvises 3 forslag til forside og 2 til bagside på bluse. Hvis færre end 100
medlemmer afgiver deres stemme betragtes afstemningen som vejledende for
bestyrelsen. Hvem der afgiver hvilken stemme vil ikke kunne ses af de øvrige medlemmer.

Ad 5)

Det blev besluttet at udarbejde kriterier for to præmieringer for aldersgruppen 6 – 11 år og
12 – 13 år i henholdsvis kategori træningsflittig atlet og god kammerat atlet. Priserne skal
overrækkes ved årsfesten. Dorthe og Jørgen arbejder videre med kriterier.

Ad 6)

Ulrich og Dorthe deltager i mødet d. 4. juni i DAF – Øst.

Ad 7)

Connie og andre arbejder med sommerstævnet og sommerfesten. Indbydelse er snart klar
på Event.
Ulrich sørger for børneattester for den kommende.
Connie og Mette Marie søger op fotofornyelsen i løbet af sommeren.

Ad 8)

Helle har udarbejdet planskemaer for kommende stævner. Alle i bestyrelsen forsøger fortsat
at værge frivillige til klubbens forskellige aktiviteter. Er her også opmærksom på at få
hjælpere stævner blandt de unge aktive.

Ad 9)

Ulrich: Skal d. 11. juni tale om frivillighed i kommunens frivillighedsråd.
Jørgen: Emil J. holden ca. en måneds orlov fra sin trænergerning i.f.m. sin studieafslutning.
Andre trænere træder til i denne periode. Patrich (fysioterapeut) udtrykker stor tilfredshed
med sin kontakt omkring 15 atleter i.f.m skadesforebyggelse m. m
Mette G: Klubben kunne give tilbud til vindende hold ved skole-OL inden deres videre
deltagelse i Århus i.f.m. klassens idrætstimer. Tilbud om at træne gratis i klubben en periode.
Skal vi tilbyde udendørs motorik for de mindste (hop,spring og kast) i naturen. Tilbud til
forældre medens børne træner. Ideer til senere drøftelse.

Ad 10)

Ingen punkter.

Referent: Jørgen

