Ungdomsudvalg

Sted:
Dag:

Sparta
Onsdag den 14. april 2021
Kl. 19:00 – 21:00
Martin Stensvig
(RI), Henrik Grønbech (HG), Charlotte Beiter Bomme
(CBB) Jeanne Nimskov (JN) og Martin Stensvig (MS)

Referat

1. O: Siden sidst – hvad er der sket v. RI:
a. Online bestyrelsesmøde. Håber på at det snart er muligt at afholde
generalforsamling
b. Blevet afholdt elitestrategimøde
c. Afholdes bestyrelsesmøde på tirsdag d. 20. april
2. O: Nyt fra kontoret v. CBB:
a. Arbejdsgruppeudvalg for et kommende atletikudvalg
i. Der arbejdes på at få noget hjælp udefra til at facilitere
nedsættelsen af det kommende atletikudvalg
b. Vi er med i ugens udfordring
i. Ville gerne have haft flere med
c. Det går godt med samarbejdet sammen med KIF
d. Der skal afholdes nogle trænermøder snarest muligt når vi må
i. Kunne en trænermentorordning være en ide
ii. Forældrekontakt
e. Sandkasseatletik ses gerne oprettet. RI spørger et træneremne.
f. New Generation er flyttet
i. Er kommet ind under Spartas elitestøttesystem
g. Der bliver kigget på muligheder for træningslejr til næste år
i. Der er fundet en Chef de Mission
h. Der bliver kigget på internationale konkurrencemuligheder for de atleter
der har mistet U18 EM.
3. O: Status på opstartsmøde med nyt eliteprojekt/strategi v. RI:
a. Se 1b.
4. O: Blå tråd – hvordan får vi gang i det og færdiggjort:
a. MS og CBB kigger på den blåtråd igen
b. Inddrage den interne træneruddannelse igen?
c. Kan trænerne for de ældre grupper komme og hjælpe trænerne for de
yngre grupper en gang om måneden eller lignende?

•
•
•

•

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.

