Møde i aktivitets udvalg i Motionsafdeling.
Tirsdag den 9. november, kl. 18.30 – 21.00
(Aabenraa Stadion)
Referat fra mødet – det med rødt.
Deltagere: Holger Hansen, Silvia Sørensen, Thomas Hunderup, Finn Jacobsen, Hanne Pia
Nielsen, Holger Jacobsen, Helle Jensen og Bo junker
Afbud: Silvia
Referent: Bo Junker
Følgende punkter er på dagsorden denne aften.
1. Motionsudvalgets kompetencer – Kompetencer var fremsendt til deltagerne inden mødet, så de
havde mulighed for at komme med kommentar – på mødet var der ingen kommentar til dette.
2. Ajourføring af kolofonen i klubbladet – Det gør den som sidder med fra bestyrelsen – der var
enighed at dette lægges op på vores hjemmeside og droppes i klubbladet. Vi vil gerne have hvem
der sidder i motionsudvalget med i klubbladet hvor de andre udvalg står- jeg skriver til klubbladet.
3. Gennemgang af gruppernes opgaver – Alle grupper blev gennemgået om de er nok personer i
gruppen eller andre nye tiltag som der bør arbejdes med. Jeg skriver til klubbladet omkring at
motionsafdelingen mangler en person til vores ranglister og hvad arbejdet består i og en person
mere til Cross udvalget – så de bliver 4 personer.
4. Stof fra grupperne til klubbladet – blev drøftet og hver gruppe laver et lille kort skriv omkring
gruppens arbejde og hvem der sidder med i gruppen.
5. Gå aktivitet – Hanne Pia fortalte os lidt om deres plan for hvordan og hvem der står for hvad – der
kommer et stykke i ugeavisen i uge 45.
6. Træningen generelt – Vi blev enige om at jeg indkalder de som står som træner til et møde i det nye
år omkring strukturering af træningen i hverdagen og fortræning BJ.
7. Nye ideer til motionsafdelingen- der drøftet flere nye ideer til træning og drøftet hvad vi kan gøre for
at tiltrække flere nye medlemmer fremadrettet.
8. Trænere i motionsudvalget- Se punkt 6.
9. Nyt fra bestyrelsen – jeg fortalte lidt om MTB sporet, hjemmeside, nytårstaffel (ranglister), fortræning
til BJ
10. Eventuelt – generelt blev der drøftet mange ting på mødet denne aften om alt muligt fra træning til
nye tiltag i afdelingen. Et godt og konstruktivt møde
mvh
Bo Junker

