Bestyrelsesmøde torsdag d. 15.12 2016 kl. 19.30 - 21.30 på Sil.
Vært: Camilla Vært historik
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Tilstede: Lone, Kent, Kell, Camilla, Ida
Referent: Jan
Diskussion:
1. Årsafslutning
a. Regnskab 2016 - Kell
b. Pan præstation
c. Beretninger
Kell gennemgik det foreløbige regnskab og uddybede de enkelte poster. Der er enkelte ukendte poster endnu, men ikke
noget, der ændrer det store billede. Det er på plads inden den endelige fremlæggelse på generalforsamlingen.
Opfordring til at indstille kandidater til titlen som årets Pan Præstation lægges på hjemmesiden sammen med indkaldelse
til generalforsamlingen.
Lone anmodede formændene for de forskellige udvalg til, at fremsende beretninger fra året. De vil herefter blive samlet og
offentliggjort på hjemmesiden.
2. Udviklings matrice for kompetenceudvikling DOF - Lone
Udviklings- og kompetence matricerne blev gennemgået og diskuteret. Der blev opfordret til gennemlæsning og
kommentering, så matricerne kan præsenteres for medlemmerne på generalforsamlingen.

3. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i 2017
Formanden og Camilla er på valg i år, begge modtager gerne genvalg.
Ida ønsker ikke at opstille igen.
Kell og Kent er ikke på valg og fortsætter yderligere et år.
Der skal således findes minimum et nyt medlem til bestyrelsen og to suppleanter
4. Brug af Mobile Pay - Kell og Jan
Punktet udsættes til et senere møde.
5. Bemanding af:
a. Naturløb og skolekontakt
b. Femina
c. JWOC
d. Ekstra hjælper til Emma, der ligesom Bent kunne:
i.
- tage imod nye løbere,
ii.
- forklare det grundlæggende om kort og teknik,
iii.
- skygge,
iv.
- og lave teknisk opfølgning.
e. Hvordan finder vi medlemmer, der vil varetage disse opgaver ? (overvej gerne inden mødet)
Punktet udsættes til et senere møde.

Korte punkter:
1. Skolernes find vej dag?
Punktet udsættes til et senere møde.
2. Find vej i lørdag d. 29 april (bemanding)
a. Introtræning Mandag Sofie, tirsdag Bent Nielsen og Hans Christiansen
b. Introtræning for børn og unge mandag d. 1, 8 og 15 maj
c. Introtræning voksne d. 2, 9 og 16 maj
Der er fastsat datoer og bemanding til forårets introtræninger.
Ungdomsafdelingen forespørges i forhold personer til afholdelse af Find Vej I dagen.
3. Femina d. 7 juni
a. I år er der følgende pristrapper:
Intropris frem til 1. feb.

149,-

Fra 1. feb. og frem til 1.
april

199,-

Fra 1. april frem til
løbsdato

249,-

På løbsdagen

300,-

Der annonceres snarest på hjemmesiden med links til Allers egen hjemmeside.

4. Logo og navn på Folleren? - Camilla/Lone
Forslaget sættes midlertidig på standby. Kell hører Hans Bloch om muligheden for at sætte folie på siderne.
5. Lille jule event mellem jul og nytår? - Lone
Forslag til offentlig løbeevent imellem jul og nytår. Forslaget var fint, men udsættes til en anden lejlighed grundet tidsnød.
6. Lås/alarm - Jan
Jan har møde med repræsentant fra kommunen den 28. december.

7. Udstyr til trænere? - Lone
Der blev fremlagt forslag og taget stilling til, hvilke tryk der skal anvendes på trænertøjet.
8. Markedsføring af andre klubbers løb på hjemmesiden - skal vi det?
Problematikken blev vendt. Events, der skønnes at være af interesse for øvrige medlemmer, omtales via Facebook
gruppen.
9. Skolekort
Der overvejes hvorvidt, der skal tegnes/revideres kort over Engdalsskolen
10. Marseliscenteret
Der har været henvendelse vedrørende kort over Marseliscenteret (det gamle Marselisborg Hospital) . Der er kort over det

nuværende område, som Andreas Boesen afholdt løb i sidste år. Kortet fremsendes til Kell og Flemming.

11. JWOC opdatering - Kell
Der orienteres løbende om status
12. Kontakt til udvalg:
Elite -

Kort Kell

Ungdom Lone

Løb - Kell

Arrange
ment Ida
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Evt.
Dato for næste møde:

3. Januar 2017 klokken 20:00

Punkter til næste møde:
Pandelamper udleje - skal de 3 ud af 5 retuneres?
Status på fliser? Camilla
Gravering af pokaler for 2015 + ungdom 2016 - Kell
Events, opdatering af materialer, - Jan
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