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Referat

1. O: Siden sidst – hvad er der sket v. RI:
a. Der har været en del mødeaktivitet i Spartas bestyrelse. To
bestyrelsesmøder samt et møde, som kun omhandlede
vedtægtsændringer samt et dialogmøde med Spartas medlemmer
også om vedtægtsændringer.
b. Økonomien er fortsat et stort punkt på bestyrelsesmøderne, og der er
bekymrede miner. Men der er også positive tilkendegivelser fra
Erhversstyrelsen og diverse organisationer (DIF/DGI) mht. tilskud.
c. DK blev forlænget med nedlukning t.o.m. 7/2-21, men det forventes at
blive forlænget.
2. O: Nyt fra kontoret v. CBB:
a. CBB orienterede om situationen på kontoret. Til trods for at det kun er
eliteatleter, som må træne indendørs så holdes humøret højt. De
atleter som må konkurrere gør det fantastisk flot.
b. Særlig Sparta støttetrøje bliver sat til salg snarest.
c. Næsten alle julekalendere blev solgt (1800 af 2000). Udlevering af
gaver må vente til DK åbner igen – der er givet besked om det.
d. Vi har fået en bekymret henvendelse fra Team Copenhagen, som går
på den sociale del af træningen. De er bekendt med at der bliver
udbudt online træning for atleter fra 15 år og ned. Hvilket er flot, men
trænerne skal måske huske at der også er brug for sjov og snak.
e. Alle har nu fået information om, hvem som er pokalmodtagere,
klubmestre samt atletikmærkemodtagere. Alt er foregået på SoMe.
f. Folk har forsat nok at lave på kontoret og kæmper for at nå det hele på
den halve tid.
3. O: Generalforsamling.
a. I det udsendte forslag til vedtægtsændringer bliver UU og Eliteudvalget
slået sammen til et atletikudvalg. Alle i UU er klar til at fortsætte i en
eller anden konstellation. RI orienterede om, at han ikke stiller op som
formand til udvalget.
b. Generalforsamlingen er indkaldt til d. 24. februar 2021 (med mulighed
for udsættelse).
c. Nærmere information om opstilling vil blive drøftet på UU-møde i uge
8.
4. O: Evt.
a. Der vil i den kommende tid blive ringet rundt til alle trænere i
ungdomsafdelingen, JN og RI er på opgaven.
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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. Det forventes at der
findes en løsning.

