Bestyrelse
Referat af bestyrelsesmøde d. 9. oktober 2017 kl. 17:45
Deltagere:

Funktion:

Gert Lautsen
Torben Wolf
Morten Basse

Kasserer
Næstformand
Sekretær
Medlem Allan
Stapelfeldt
Formand
Medlem

Carsten Fruergaard
Erik Frost-Larsen

Fraværende:

Nr. 10 - 2017
Referent:
MB

10-1. Sidste referat
 Godkendt.

10-2. Indkomne meddelelser og forslag til gennemførelse
 .

10-3. Bordet rundt
Gert GL
 Underskrifter fra regnskabet er underskrevet af alle daværende medlemmer
 SEPE er faktureret et mindre beløb som kompensation for manglende brug af græsset. Pengene er brugt til
spyd.
 Der laves en kontrakt til BA.
 Der bliver pres på i maj/juni næste år med mange løb og arrangementer.
 Trænerkontrakter er på plads til Søren, Dorthe og Morten. Torben kontakter Tom.
 Vi fylder bilerne op når vi skal til stævne
 Nye kort til Intersport. Uddeles til træning.
Torben TW
 FB-opdateringer kører på hjemmesiden – det står under ”Nyheder”. Torben, Michael og John holder et møde
angående sidens fremtid.
 Dommerkursus i vinter. TW følger op på det i samarbejde med DAF.

Allan

Carsten CF








Dorthe H foreslår, at 1. salen ”indrettes” til et fleksibelt rum, hvor der laves styrketræning. Der skal købes et
stativ til ophæng af måtter samt andet udstyr i form af stabelstole og klapborde. Sevel inddrages i
overvejelserne.
Dorthe foreslår ligeledes, at der afvikles en fest i 2019 for tidligere og nuværende atleter. Bestyrelsen bakker
op.
AU har søgt Ugeavisens Fond om midler til 8 nye startblokke.
SEPE brugermøde d. 12.9 kl. 16.30. Nettet i kastegården bliver opdateret. Stadion skal gennemgås med
SEPE.
Royal Run opdatering/evaluering på onsdag d. 11.10.
Status på EL-pistol? TW undersøger priser.
Børge spørger ind til en fast ramme uden for klubhuset, så vi kan reklamere for vores løb. CF følger op på
den.
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Invitation fra Esbjerg Idrætsråd om debat om idrætten i Esbjerg d. 25.10 i ECH Park.

Morten MB





ECH – Fordeling af midler.
DM Marathon – medaljer til EAM
Nyt løbehold om mandagen under ledelse af Thomas Hansen. 12-15 løbere er til træning.
DT fest i klubhuset d. 28.10

Erik Frost-Larsen EFL





Motionsfest d. 28.10 på Skrænten. God opbakning
EFL skal med til møder i MU
MU skal have egen kode til hjemmesiden.

10-4. 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.
 Der laves tre DM-udvalg:
1. Stævneudvalg – er etableret
2. Festudvalg
3. Bogudvalg

10-5. Næste møder

Mandag

6.11

Bestyrelsesmøde

Kl. 16.30

10-6. Eventuelt
 Intet at bemærke.
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