
Referat b-møde den 21.04 2014 kl. 16.00-18.00 
 
Sted : Roar Atletiks nye klubhuset, Hyrdehøj stadion 
Deltagere: Cecilie, Frederik, Zakarias, Peter, Christina og Jesper 
Referent : Jesper 
 
Agendaen: 

 Fordeling af roller og ansvar i det kommende år - herunder valg af afløser for Cecilie 

 Status på kørende aktiviteter (klubhus, skole OL) 

 status på økonomien 

 evt. 
 
Ad 1) 
Da Cecilie flytter til købehavn for at studere, ønsker hun at udtræde af bestyrelsen (men forbliver medlem af klubben) suppleanten 
Christina Björnvad træder ind i stedet. 
 
Følende roller blev aftalt 

 Økonomi ansvarlig : Peter b  fortsætter i samarbejde med Jesper 

 Kommunikation bla. facebook, hjemmeside og andre medier - Frederik L 

 Uddannelse: Zakarias/Frederik  

 Klubhus administration : Peter B  
 
Klubbens/bestyrelsens årshjul bliver udsendt til den nye bestyrelse til kommentering og fordeling af opgaver 
 
Ad 2) 
børneattester er ved at blive indhentet via den elektroniske metode via politiet og e-boks 
 
Klubhuset er nu endelig kommet op og skal nu klargøres med maling og indretning 
Der er oprettet et par grupper som vil sørge for dette. 
Indretning - ansvarlig Zakarias  
daglig drift af klubhus - ansvarlig Peter 
Skørter til undersiden af huset - ansvarlig Peter 
Forsikringer og tilskud fra kommunen - ansvarlig Jesper 
 
Der planlægges at malergruppen går i gang i den kommende weekend 26/27 april hvis vejret holder 
 
Skole OL 
det planlægges med at afholde indledende stævne for udvalgte skoler/klasser torsdag den 22. maj 2014. 
Der aftales videre med DAF og de udvalgte skoler 
Folder til skole OL - og andre atletik arrangementer - Jesper arbejder videre med ekstern designer 
 
Træneruddannelse  
Frederik har færdiggjort DIF træner 2 og han var meget tilfreds og kan varmt anbefale dette til andre 
Der planlægges med et dommerhjælper kursus for interesseret atleter og forældre inden sommerferien og et til efterår 
 
Fritidsfolder - Roskilde kommune 
Vi får nu også en plads i Fritidsfolder gennem  Roskilde kommune, der uddeles til lle sskolebørn i alderen 6-17 år, hvor de kan se 
hvilke fritidsaktiviteter der er for dem i Roskilde by. 
 
Evt. samarbejde med www.klinik.dk (møde i maj om indhold af aftalen) 
 
ad 3) 
Økonomien ser fortsat rigtig god ud, hvor budgetterne p.t. generelt ser ud til at holde uden de store udsving 
 
ad 4) 
Der arbejdes videre med til løbearrangement med Rosksilde festivallen i 2015 
Meget stor tak til Cecilie for hendes arbejde i bestyrelsen siden klubbens stiftelse 
 


