
Bestyrelsesmøde via Teams d. 3. juni 2021

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Meddelelser fra udvalgene:

● Formanden, herunder Facilitetsmøde.
● Kassereren.
● Tri-udvalget.
● Motionsudvalget.
● Ungdomsudvalget, herunder ”Ugens udfordring”.
● Atletikudvalget.
● Elite/talentudvalget.

3. Generalforsamling.

4. Tidtagningsanlæg og kalibrering af vægt.

5. Ønsket stævneaktivitet i år.

6. Evt.

Tilstede: Anne Line Mørck, Josefine Rønhoff Hyllegaard, Carsten Sørensen, Per Nilsson, Lis
Knudsen, Carsten Rytter og Hanne Ibi Hjæresen (referent).

Afbud: Jakob Rønhoff Hyllegaard.

Referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.

2. Meddelelser fra udvalgene:

Formanden, herunder Facilitetsmøde: DAF har lanceret en ny stævnetilmeldingsplatform
Connect og fremover sker alle stævnetilmeldinger her. Alle bestyrelsesmedlemmer skal
oprettes i Connect. Se mere om Connect på DAF`s hjemmeside.
Har fremsendt vores facilitetsønsker til kommunen –tartan i begge halvmåner – etablering af
spydkast tilløb med tartan – tribune mellem stadionbane og kunstgræsset – ønske om
indendørs atletikhal i samarbejde med Parasport Danmark. Vi er blevet bedt om at
genfremsætte vores tidligere forslag om en hal i forbindelse med det nye skolebyggeri.

● Kassereren: Lokalegodkendelserne er kommet. Laver en oversigt og sender ud.

● Tri-udvalget: Svømmetræning mandage er startet op igen.

● Motionsudvalget: Svend stopper som træner 1. november. Vil muligvis godt træne 1 gang
om ugen.  Klubben giver et tilskud til en afskedsgave til Svend. Jan Søgaard vil gerne
overtage trænerrollen.
Der bliver afholdt trænermøde med spisning for motionstrænerne i uge 25.
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Vi skal have faktureret deltagerne i Tracks-stævnet. Pacerne skal ikke afregnes.

● Ungdomsudvalget, herunder ”Ugens udfordring”: Arbejder videre med at få Trackfit i
gang om onsdagen, men mangler trænere. Har et par kontakter og håber, det går i orden
inden længe.
”Ugens udfordring” er igennem de første 7 uger. Der er finalerunder i næste uge og i næste
uge igen. Børnene får et diplom og en is som afslutning på ”Ugens udfordring.”
Der er tilmeldt 93 børn til sommeraktiviteter.  De bliver delt i 2 hold.
Har fået en henvendelse fra en atletiktræner, taler med vedkommende på tirsdag.

● Atletikudvalget: Har opdateret rekorderne. Har fået en henvendelse om at Jan Bielecki`s
rekorder tilbage fra perioden 89-91 mangler. Opdateres.
Undersøger om det er muligt at udskrive regninger fra Roster Athletics.

● Elite/talentudvalget: Joel Ibler Lillesø deltog i IFAM i Belgien, hvor han løb 5000 m på
13.40.09. Christoffer Frost-Jensen Johansen var til start på 800 m i Gøteborg og fik tiden
1.50.21. Søren Jøhnk deltog i stævne på Østerbro stadion på 5000m, hvor han fik tiden
14.56.08.
Der er EM for hold 19. 20. juni. Mia Mørck bliver formentlig udtaget på 800 m og muligvis
4 x 400 m. Joel Ibler Lillesø udtages på 5000 m og muligvis Andreas Bube på 800 m.
Ved senior DM 25. – 27 juni skal man være på Statlestiks rangliste for at kunne deltage.

3. Generalforsamling: Indkaldelse og tilmelding til generalforsamling er lagt op på hjemmesiden.
Bjarne Henriksen vil gerne tage dirigent posten. Alt skulle være på plads.

4. Tidtagningsanlæg og kalibrering af vægt: Kameraet på tidtagningsanlægget væltede under
Trackstævnet. Det har desværre taget så meget skade, at det ikke kan laves. Jakob og Carsten S
undersøger, hvilke muligheder der er for et nyt kamera. Vi har desværre ikke en forsikring der
dækker skaden, Vi skal have undersøgt muligheden for at tegne en forsikring, der kan dække, hvis
vi, igen skulle komme ud for et uheld.
Vægten skal kalibreres, så den kommer til at veje korrekt.

5. Ønsket stævneaktivitet i år: Vi har afholdt et Tracksstævne i år og skal afholde DM i
Kastemangekamp til august. DT bliver afholdt som holdstævne, vi deltager ikke.
Har efterspurgt dommerkurser, men ikke fået noget svar.
Der skal laves opslag om hjælp til Kastemangekampen. Deltagende klubber skal stille med
dommere.

6. Evt.: Lis skal have en hofteoperation, og bliver nødt til at holde en, forhåbentlig kort, pause fra
trænerjobbet.
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