
Referat B-møde den  14. august 2013 kl 19.00 i dommertårnet på Hyrdehøj stadion 
Sted: Dommertårnet Hyrdehøj stadion 

Deltager: Trine Okkels, Cecilie Hansen, Frederik Langebeck og Jesper Breum 

Afbud: Peter Björnvad 

 

Agenda: 

1. Status på økonomien 

2. Opfølgning på aktiviteteslisten 

3. Rekrutering af nye/flere trænere 

4. Forslag om uddannelse (fx. dommeruddannelse) 

5. Aktiviteter i perioden efter sommerferie herunder skoleprojektet 

 

ad 1)  

 Økonomien ser rigtig god ud, og budgettet følges, med justeringer af både indtægter og udgifter. 

 Der er kommet ekstra indtægter ind bl.a. grundet tilskud fra Nordea Fonden og salg af bandereklamer og 

instruktør indtægter fra Roskilde2Go. 

 Overskuddet fra Mangekampsstævnet  blevstørre end forventet, grundet mange tilmeldte atleter  og salg i 

kaffe/kage boden 

 Alle planlagte redskaber og klubtøj er indkøbt. 

 

ad 2) 

 Aftalen med Globalsport om salg af klubtøj direkte fra deres hjemmeside er nu etableret. Se på 

www.globalsport.se  

 Der er søgt elitestøtte gennem kommunen til 2 projekter (spydkast og mangekamp) 

 Meget positivt møde med Kommunen vedr. toilet forholdene ved Hyrdehøj område samt muligheder for bedre 

klublokaler. I den forbindelse er der ansøgt om tilskud fra kommunen vedr. etablering af klubhus/værested 

samt toiletforhold. 

 Alle børneattester er kommet tilbage fra Politiet, er er selvfølgelig i orden. 

 Der er opsat postkasse med stadion. 

 Træningstider er tildelt fra kommunen, både indendørs og udendørs i de næste 2 år. Vi har fået tildelt 

træningstider på Hyrdehøj stadion mandag, onsdag kl 17-19.30 og søndag kl 11-14.00 fra august 2013. 

Desuden har vi fået de ønskede træningstider på Sct. Jørgens skole tirsdag/torsdag og på Tjørnegårdsskolen 

søndag i vinterperioden 

 Roskide2Go projektet forsætter også i vinterperioden. Cecilie deltager på næste informationsmøde med 

Roskilde2Go. 

ad 3) 

 Michael Johansen vil hjælpe med kaste træning om søndagen indenfor diskos og kugle 

 Frederik har ansvaret for ungdomstræningen om onsdagen for de 12-14 årige. 

 Cecilie og Frederik har træneransvaret for Roskilde2Go projektet 

 

ad 4) 

 Frederik tilmeldes DIF træner 2 kurset til vinter 2014 

 Der arbejdes pa at etablere et dommerkursus i vinterperioden. Jesper er i dialog med DAF. Forældre og atleter 

kontaktes for deltagelse. 

 Det skal gennemføres et forældre dommerhjælper kursus i efterårs/vinterperioden. 

 Der skal holdes øje med DAF træner/disciplin kurser når disse udbydes. 

 

ad 5) 

 Der planlægges en fællestur til Sverige til september, nærmere information vil blive uddelt atleterne til træning 

i den nærmeste fremtid. 

 Frederik vil starte op på en ny video promotion film. 

 Der arbejdes videre med skoleprojektet med flere skoler. 4 skoler og SFO'er har allerede aftale. Frederik og 

Cecilie hjælper med at kontakte relevante skoler og SFO'er. 

 Der undersøges om der bliver afholdt  kval. stævne til september i DT turneringen 1. division øst. 

 Der indkaldes til trænermøde til september for planlægning af indendørs/vintertræningen 

 Næste B-møde til oktober. 


