Ungdomsudvalgsmøde
Skypemøde grundet Covid-19, den 1. april 2020

Sted:
Dag:

Virtuelt (pga. Covid-19)
Onsdag den 1. april 2020
Kl. 19:00 – 20:30
Martin Stensvig
(RI), Henrik Grønbech (HG), Charlotte Beiter Bomme
(CBB), Jeanne Nimskov (JN) og Martin Stensvig (MS)

Dagsorden
1. O: Præsentation af de to nye medlemmer i Spartas UU HG og JN
B: Udvalget konstituerede sig med HG som næstformand.
2. O: Kort status v. RI og CBB
a. Kort orientering om bekymringer fra bestyrelsesmøde ifht.
Coronavirusens indflydelse på Spartas virke, både event, løb og atletik.
b. CBB orienterer kort om udviklingsplan for atletikafdeling. Blå tråd udsat
pga. Covid-19.
c. CBB orienterer kort om træningsstatus
3. O: Stævner
a. Mange stævner er allerede aflyst og det forsat uvist hvordan
stævnesæsonen for 2020 kommer til at se ud.
b. Der henvises dog til at man deltager i stævner der begrænser
stævneudgifterne.
4. O: Påsketræningslejr ungdom
a. Aflyst pga. Covid-19, muligt at refundere, da CBB havde tegnet
afbestillings forsikring.
b. Der undersøges om det kunne være muligt at arrangere et andet
socialt arrangement i efteråret.
5. B: Forældreforeningen
a. Mangler flere hænder i forældreforeningen
b. Mål om at have 10 aktive forældre i forældreforeningen i løbet af 2020
6. B: Ungdomsgrupperne
a. JN laver skriv der sendes ud til træner for de forskellige
ungdomsgrupper med henblik på at få en fornemmelse for hvordan det
går med trænerne og ungdomgrupperne, grundet begrænset
træningsmuligheder pga. coronavirussituationen

7. O: Præmiefesten er fastlagt til d. 21. nov.
8. B: Opdateringer til hjemmeside
a. CBB opdaterer Spartas hjemmeside for ungdomsafdelingen
b. MS sender skriv til opdatering af Nørre Fælles Skole faneblad på
hjemmeside
9. B: Dato for næste møde, evt. flere.
a. RI vil kalde ind til en orientering efter næste bestyrelsesmøde d. 14.
april

•
•
•

•

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.

