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Referat for mødet onsdag den 21. nov. på Kulturen kl. 1900
Forplejning klubben, kaffe øl – vand.
Møde med Ungdomsudvalget og Rekruttering.
Ungdom:
- Hvordan fungerer den nye træner struktur fra august?
- Juleafslutning ungdom i Hallen 27. nov., medaljer fra DM og andre erkendtligheder.
- Budget 2019 fra UU og Talent.
- Udvalget godt bemandet eller?
Meget glade for den nye struktur med mange trænere. Mange vil gerne være med til at hjælpe.
Stor fællesskabsfølelse omkring træningen.
Der var udarbejdet forslag til bemanding og moment plan, efterfulgt af fælles møde med alle
trænere med snak om planen og koordinering og justeringer.
Pt. 7 trænere, 3 til niveau 1 og 2 og 4 til niveau 3 og 4, en ny på vej + Ole og Jette på
skovtroldene indtil nu.
Rekord er 37 børn til en træning, men meget forskelligt, nogle gange kun 19, andre gange 30.
Der skal huskes fokus på de nye når de kommer en tilfældig tirsdag. Ole og Jette vil fremover
gerne tage denne tjans og giver Elizabeth besked når der skal holdes et kursus.
Indplacering af nye i forhold til niveau er lidt svært.
DOF træner kursus lægger op til følgende inddeling, med aldersrelateret træning: mini, børn,
ungdom, junior. Socialt giver det mening, men er svært i foldhold til teknisk niveau.
68 tilmeldte til juleafslutning.
Der er etablerede kanaler til bestyrelsen så der er ikke behov for mange møder, men en gang
om året vil være fint.
Rekruttering:
- Planer 2019, Skole OL fortræning den 8. maj Skole OL O-løb 15 maj, WOD find vej dag
15 -21. maj, hvilken en af dagene.
- ”Find vej i din by” projektet.
- Målgruppe: børn og børnefamilier ”få fat i børnene så kommer forældrene”.
- Budget Skole OL. Budget WOD. Budget Find vej i din by.
- Sæsonafslutning alle den 1. dec. Henrik H. Indbydelse, behov for hjælp? m.m.
- Udvalget mandes op fra 1 til 3 pers.?
Stor marketing kampagne i nybygger område i Støvring i forbindelse med WOD med flyers i alle
postkasser.
Henrik ønsker at give stafetten videre, ikke forlade arbejdet men lade en anden tage over med
ham som hjælper. En kandidat kunne være Orla til at tage over.
Meget positiv respons på arrangementet i de forgangne år.
Rigtig godt at fortsætte det sammen med vores t-løb.
De senere år har ungdomsløbere været med som instruktører.
Bannere op til WOD, pressemeddelelser op til, t-løb og WOD samtidig, instruktion af bla.
ungdomsløbere, efter løb udfylde evalueringsskema med mail adresse og ønske om tilbud i 3
måneder.
Der har været behov for sparingspartner, udvalget skal udvides.
Sæsonafslutning er måske et langt arrangement. Det kunne være lettere at samle klubben til et
kortere arrangement fremover. Klubben er lidt fragmenteret i øjeblikket da ungdomsafdelingen
har egen afslutning, RSOK’erne har egen afslutning og så er der den som egentlig skal være
fælles for hele klubben hvor der pt. ikke er så mange tilmeldte.

----Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde.
Ok
Evt. Tilføjelser til dagsorden.
Nej
1. Nyt klubhus, visualisering.
Bilag
Nogle fra MTB klubber har nu løst nævnt at de måske er interesserede i noget samarbejde om
klubhus.
Hvis vi laver en diskussionsaften med andre klubber vil Helle gerne hjælpe med at stå for
aftenen.
Elizabeths svigerdatter Rikke Daugaard har tilbudt at lave visualisering af klubhus gratis.
Kulturrådet har penge i overskud i år.
Jutlanderbank fonden har også penge tilovers i år.
2. Hensættelse af midler til nyt klubhus.
Allerede fra i år hensætter vi 30.000 kr. til separat konto til fremtidigt klubhusbyggeri.
3. Udvalgs revision: Aktivitets og MTBO udvalg væk. Nyt Talent udvalg. Nyt Påske/U1
udvalg. Stævneudvalget mandes op: med Nicolai V. og Helmut.
Aktivitets-, MTBO- og fundracing-udvalgene nedlægges.
Talentudvalg oprettes under Elizabeth med Jesper som formand.
I beretningen på generalforsamlingen skal vi huske at få nævnt nye og nedlagte udvalg.
Ole snakker med Orla om rekrutteringsudvalg.
4. Teknik moment aften for banelæggere.
EB +Trine
Banelæggere og hjælpere inviteres til en aften i uge 7 til kursus.
Banelægger og hjælper arbejder sammen om hver deres bane, med vejledning i både den gode
bane og i Condes.
Måske laves banelægger teams til efteråret.
5. Familieturen væk fra de sociale aktiviteter?
Den fjernes helt fra planen.

Læs et sjovt skriv

6. DOF akademiet 12. januar. Prikke?
Relevante kurser for os:
Gode baner for de yngste og ældste
Banelægning, A-stævner
Stævneledelse

Bilag

7. NOU møde 14. januar i Aalborg.
Diskussion om hvorvidt vi skal deltage eller ej.
8. Klubledermøde 16. januar i Skive.
Michael tager med Ole.
9. Skole OL info møde 22. Januar i Aalborg.
Ole laver Skole OL sammen med Gerthrud og Ida.
10. GF 23. januar på Kulturen i Himmerlandsstuen.
Vi har brug for yderligere et bestyrelsesmedlem ud over Mette.
Ole spørger dem som er blevet nævnt på mødet.

11. Medlemstallet og pengekassen Medlemstallet og pengekassen 189, 134.000 – 55.000
(sidste møde 182 aktive, 199.100 – 55.000 talentpenge)
ca. 134.000 på kontoen hvoraf op imod 55.000 er talentpenge.
12. Evt.
Efterretninger: Klubledermøde kort ref.: Terminslisten DM ultra 2023 er ledig. Sprint Cup som
divi. Frivillighed i Svendborg udbyder de opgaverne på FB. Udvalg=Projekt. DOF
enkeltmedlemsskab. Skovadgangs problemer i Nord som 2 dage i samme skov, betale for
kommercielle aktiviteter.
Vi siger nej til DM ultra 2023.
Fritids konferencen: referat EB og Mette Flyv:
Rigtig god feedback. Vi var synlige og blev fotograferet til avisen.
Helle er sygemeldt fra bestyrelsesarbejde resten af året. Mette Flyvbjerg er suppleant for
hende.
I foråret er der 2-3 sprint løb i ungdomsafdelingen, disse skal tilbydes resten af klubben også.

Næste mødedato tirsdag den 18. december kl.19:00: Budgetlægning og forberede GF.
Forplejning Elizabeth.

