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Referat

1. O: Siden sidst – hvad er der sket
a. Kritisabelt optagelsesforløb for de kommende 7. klasser på NFS. NFS
har lovet at dette ikke sker igen.
b. Eliteidrætsakademiet, nåede desværre ikke at få startet op på
morgentræning i slutningen af dette skoleår.
c. RI orienterede kort om seneste bestyrelsesmøde
i. Forslag til en støtteforening?
ii. Arbejdes videre på forældreforening
2. O: Hvordan fungerer træningen? Hvordan ser det ud efter sommerferien.
a. Bekymringer om antal atleter i en del træningsgrupper. Bl.a. der hvor
trænerer er blevet hjemsendt.
b. Der vil blive presset på at vi kan komme tilbage til mere normale
tilstande på trænerbestanden efter sommerferien. Meget svær
diskussion om hvad der skal prioriteres
3. O: Stævner, hvad er udbudt
a. Sparta betaler kun startpenge for DM og DMU.
b. Der arbejdes på et stævnetilmeldingssystem
c. Sparta arrangerer mange stævner selv
d. Sparta arrangerer DM 15-16. aug. og DM mangekamp 29.-30. aug.
e. DMU (16-22år) i Aalborg en dyr post. DMU 14-15 år bliver i Hvidovre
4. I: Hvornår bliver alt normalt?
a. Det bliver det nok aldrig – Men forhåbentlig bliver det meget bedre. Vi
bliver bedre til at tænke kvalitativt og evt. stopklodser bliver fjernet.
5. I: Nyt atletikudvalg (danne dagsorden for fællesmøde)
a. Sammensætning af altetikudvalg, hvilke typer skal der sidde der?
i. Elitetræner?
ii. Ungdomstræner?
iii. Eliteatlet?
iv. Forælderrepræsentant?
v. Tværidrætsligrepræsentant?
b. Hvad skal være fokus?
c. Trænerlønninger – hvordan skal disse besluttes?
d. Blå tråd?
e. Hvad har vi og hvad mangler vi?
f. Differentiering af kontingent?
g. Nyt støttesystem?
h. Trænersamarbejde?
6. B: Næste møde
a. 5. aug. 2020.
•
•
•

•

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.

