Ungdomsudvalgsmøde
København, den 31. oktober 2019

Sted:
Spartas klublokale
Dag:
Onsdag den 23. oktober 2019
Tidspunkt: Kl. 19:00 – 22:00
Referent:
Mikkel Roald-Arbøl
Tilstedeværende: Martin Stensvig (MS), Kim Birk (KB), Bo Lindholm (BL), René Ipsen
(RI), Charlotte Beiter Bomme (CBB), Mikkel Roald-Arbøl (MRA)

Dagsorden
1. B: Godkendelse af referat fra 26/9 og valg af referent
a. Referat fra sidste møde godkendt. MRA er referent.
2. O: Kort status v. CBB
a. Status på trænerstaben: CBB har fået de sidste trænere på plads. Der indløb
dog endnu en opsigelse, men vi mangler således kun én træner.
b. Status på elitekoncept: Konceptet er under udrulning efter større revision
(krav, betingelser, mm.). Der indføres atletbudgetter og -samtaler.
Massagetider er blevet fordelt efter, hvor man ligger i elitesystemet ud fra
elitekravene. Der henvises til eliteudvalget eller atletikledelsen for mere
information.
c. Aarhus 1900 kommer fredag d. 25. oktober til møde med ledelsen ift.
samarbejde mellem klubberne.
3. B: Påsketræningslejr igen
a. Makarska, Split eller Sevilla er i spil. Vi undersøger videre.
4. B: Præmiefesten
a. Uddeling af pokaler og legater besluttedes.
b. Program
i. De af UU’s medlemmer der deltager, bør være der kl. 14.00.
5. B: New Generation 2020
a. Listen opdateres, der meldes ud snarest.
6. B: Dato for næste møde, evt. flere.

a. Vi forsøger at sætte et møde op sammen med eliteudvalget. Enten d. 10-11.
december.
•
•
•

•

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.

