Bestyrelse
Referat af bestyrelsesmøde d. 01. maj 2017 kl. 17:45
Deltagere:

Funktion:

Gert Lautsen

Kasserer
Næstformand
Sekretær
Medlem
Formand
Medlem

Morten Basse
Allan Stapelfeldt
Carsten Fruergaard
Erik Frost-Larsen

Fraværende:

Nr. 05 - 2017
Referent:
MB

Torben Wolf

05-1. Sidste referat
 Godkendt.

05-2. Indkomne meddelelser og forslag til gennemførelse
 .

05-3. Bordet rundt
Gert GL
 Ny mand til kontoret inviteret med, men han er sprunget fra i sidste øjeblik. GL arbejder videre på sagen.
 Nålestævne Esbjerg d. 15.5. Storstævne d. 17.6 – GL undersøger muligheden for at bruge banen.
 Vi skal være opmærksomme på at få Dennis med til stævner.
 Gert formulerer trænerkontrakter – både til trænere og assistenter.

Torben TW
 Vores el-tidtagning har været til verifikation i Frankrig og anlægget skulle gerne være retur igen i morgen på
firmaadressen. Det bliver en samlet udgift på 5-6.000kr inkl. fragt som skal deles mellem os, Vejen og
Kolding.
Anlægget skal verificeres hvert fjerde år for at rekorder kan godkendes.
Allan
 Godt stævne i Vejle med stort fremmøde og gode resultater.
Carsten CF
 DAF årsmøde d. 28-29.10. Tilmelding senest d. 13.10
 ”Kom som du er” har overskud, der tilfalder klubbens ungdomsarbejde

Morten MB
 Vi er udfordret på hjælpere til forskellige løb. Tager fat i disciplingrupperne
 Tre nye licenstrænere. Søren Haahr, Thomas Hansen og Morten Basse
 Arbejdet med ECH skrider frem. PT. 450 tilmeldte.
 Nyt koncept på vej med mandagsintervalhold, der skal løbe intervaller – men roligere tempo end den hurtige
gruppe.
Erik Frost-Larsen EFL



Hamburg Marathon har været en god tur. Ca. 30 deltagere
Bandereklamer kommer op på fredag
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05-4. Uafsluttede sager
 Klubben afvikler DM 2019. Der har været møde i styregruppen, hvor der blev lavet en liste over emner til
SEPE. Der skal købes nye startblokke – 8 stk. Vi skal ha SEPE på banen. Der kan søges fonde.

05-5. Næste møder

Mandag

12.6

Bestyrelsesmøde

Kl. 17:45

05-6. Eventuelt
 Intet at bemærke.
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