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Thomas Offersen (TO), Bo Lindholm (BL), Marcus
Keis (MK), Mikkel Roald-Arbøl (MR), Charlotte Beiter
Bomme (CBB)

Dagsorden
1. Orientering siden sidst v/Charlotte
2. DM U23, DMU
3. E-CUP Junior
4. UDSKUDT Oprykning, trænerstruktur og trænerlønninger
5. Indkøb af redskaber
6. Eventuelt
7. Dato for næste møde

Referat
1. O: Orientering siden sidst v/Charlotte
a. Trænerstatus
i. Julie (6-7 års træner) stopper. Jannie vil gerne tage over, og så
skal der ”bare” findes en hjælpetræner. Sebastian starter på en
3 måneders prøveperiode på 10-11 års holdet.
Både junior kaste- og mangekampstræner situationen er endnu
uvis. Der er indkaldt til mangekampsmøde onsdag d. 22/9.
2. B: DMU23, DMU
a. Hvad er vores holdning – skal de tvinges med?
i. Vi stiller ikke krav om, at vores U23 atleter deltager ved DMU –
det er helt valgfrit. Dog har vi krav om, at man ikke stiller op i
øvelser for sjov. Det er et DM og det er seriøst.
b. Kravene vi normalt stiller
i. Der foreligger et skriv, som sendes løbende rund til trænerne.
Dette kan skrives ind i vores Stævnepolitik der ligger på
hjemmesiden.
3. B: E-Cup Junior
a. Bruttoholdene
i. MR er holdleder for drengene, Anna for pigerne. MR/CBB laver
udkast til holdopstilling.
b. Afrejseproblem torsdag
i. Marcus og Martin kan ikke få fri torsdag fra arbejde. De tager
forhåbentligvis afsted fredag i stedet.
4. O: Oprykning, trænerstruktur og trænerlønninger
a. Kigge på hele vores system
b. Hvordan kan vi fremadrettet aflønne vores trænere?
i. Emnet bliver for omfattende på indeværende møde, og der
afsættes en hel aften til trænestruktur og trænerlønninger.
Vi håber at kunne have noget klar til MU-samtaler i
efteråret.
5. P: Indkøb af redskaber
a. Stadigt ønske om målebånd. TO køber.
6. Eventuelt
a. Der diskuteres hvordan vi principielt forholder os til sager vedrørende
spiseforstyrrelser. Det diskuteres om og hvornår klubben kan skride
ind i sager for atleter både over/under 18 år, og hvordan disse sager
bør håndteres. MR linker til Team Danmark’s e-bog (36 sider) på
Facebook.
7. B: Dato for næste møde, evt. flere.
a. MR rejser til England d. 20/9, hvorfor han kommer med forslag
snarest.

•

O: Orienteringspunkt, der skal ikke gøres yderligere, men punktet kan
diskuteres.

•

•

•

I: Idégenereringspunkt. Her brainstormes der, og arbejdes der videre. Disse
punkter er vigtige at have overvejet på forhånd, såfremt der skal opnås en
konstruktiv diskussion.
B: Beslutningspunkt. Her skal der træffes beslutninger. Der vil foreligge et
oplæg, evt. Valgmuligheder, og det er derfor vigtigt at have gennemgået
fremsendt materiale på forhånd, så oplyste beslutninger kan træffes.
P: Problemløsningspunkt. Hvis der er specifikke sager, der kræver en løsning.
Der forventes at der findes en løsning.

