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Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden 
 Kassereren 
 TRI-udvalget 
 Atletikudvalget 
 Ungdomsudvalget 
 Elite-talentudvalget 
 Motionsudvalget 

3. Brug af klublokale til opbevaring af tøj, tasker etc. under træning. 

4. Forslag til trænerkontrakter. 

5. Forslag til træningsmængde af børn og unge. 

6. Forslag til nytegning/gentegning af sponsoraftaler. 

7. Forslag til brug af eksterne trænere. 

8. Generalforsamling. 

9. Evt. 

Tilstede: Anne Line Mørck, Carsten Rytter, Carsten Sørensen, Brian K. Lassen, Josefin Rønhoff 
Hyllegaard, Jakob Rønhoff Hyllegaard, Lis Knudsen og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Referat:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat godkendt. 

       2.    Meddelelser fra udvalgene: 
 Formanden:  Har været til møde ned kommunen ang. vægtsalen. Kommunen har besluttet at 

vægtsalen skal udvides, men dette skal i høring før dettes kan effektueres. Kan forventes at være 
klar i 2021. 

 Kassereren: Der er udsendt råbalance og kontospecifikationer. Der er stadigvæk trænere der ikke 
har indsendt bilag, så træner godtgørelse kan udbetales. Fremover skal vi have en deadline for 
indsendelse af bilag, hvis men ønsker trænergodtgørelse udbetalt.  

 Tri-udvalget: Kommunen har rengjort efterladenskaberne i lokalet. Regning for rengøring er sendt 
til den person, hvis salto har været brugt til at lukke sig ind med. 

 Atletikudvalget: Intet. 
 Ungdomsudvalget:  Det sker at børn af forskellige årsager ønsker at rykke op i alderstræning.  Har vi 

mulighed for at give andre tilbud – hvordan løses det bedst – gerne i samarbejde med forældre. 
 Elite-talentudvalget: Der skal betales 900 kr. for en ATK-samling over 3 dage inkl. fortæring.  

Egenbetaling bliver 25% for B-talenter og 50% for C-talenter. Klubben betaler træners fortæring. 
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 Motionsudvalget: Har afholdt trænermøde for hold 3. Vil prøve at lave fællestræning med hold 1.  
Vil gerne kunne træne på banen mindst 1 gang i kvartalet.  Vil holde møde for alle motionister inkl. 
hold 1. Holde fremtidige trænermøder sammen med hold 1. 
Lave fælles sommerfest for hele klubben. Juleafslutning holdes hver for sig. 
Henrik Eiersholt og Jens Jensen stopper desværre som trænere. Der er desværre p.t. ikke nogen, 
der ønsker at tage over.   

3. Brug af klublokale til opbevaring af tøj, tasker etc. under træning: Vi henstiller at tøj, tasker etc. 
Ikke placeres på borde, sofaer eller foran skabe i klublokalet.  
 

4. Forslag til trænerkontrakter: Der udarbejdes trænerkontraker til alle motionstrænere. Max. beløb 

er 3 x 5800 kr., som fordeles blandt trænerne og udbetales i forhold til trænerindsats. 

 

5. Forslag til træningsmængde af børn og unge: Tages op på næste møde. 
 

6. Forslag til nytegning/gentegning af sponsoraftaler: Tages op på næste møde. 
 

7. Forslag til brug af eksterne trænere: Tages op på næste møde. 
 

8. Generalforsamling: Vi har planlagt generalforsamling tirsdag d, 31. marts.  
Motionsudvalgsformanden og Ungdomsudvalgsformanden er på valg. Både Jakob og Josefin 
modtager genvalg.  
Hanne sørger for at indkaldelse, dagsorden, regnskab og evt. forslag hænges op i klublokalet. 

 

9. Evt.: Intet. 

               

 

 

 

 


