KAM – bestyrelsesmøde den 26/6 2014
Referat
Deltagere: Peer, Ib, Linda, Sebastian, Kaare

1. Underretninger









Skole OL, evaluering
o Korsør lykkedes på ganske kort tid at få mere end 400 elever og 9 skoler med
o Korsør var størst af de regionale stævner!
o 60 frivillige tog en dag fri fra arbejde. Det er meget, meget flot!
o Vi kunne ikke nå 2 km løbet
o Resultatopsamling var meget tung og besværlig. Det er vi i dialog med DAF om
DM 10.000 meter, evaluering
o Et vellykket DM, med rigtig mange mennesker
o Godt presse dækket
o Stævnet viste også at stadion er meget vindblæst og har behov for træer og buske
o Der mangler lidt afregning
Storebælt Naturmaraton
o Evalueret af løberne og DAF – masser af ros. 100 % er tilfredse eller meget tilfredse og
anbefaler løbet til andre. Det er ruten, natur, stemningen.
Abdi og Festus på landsholdet – flot!
Abdi klaret kravet til Europamesterskabet på 10.000 i ny PR

2. Legater og sponsorer








Ny legatmuligheder, ved Linda
o 16.250 fra Slagelse Kommune til turen til Motala
o Der er sendt ansøgning til Nordea Fonden om måtter til pigsko i hallen
Sponsoraftale med Harboe, ved Peer
o Den er ved at være handlet af. Peer er i tæt dialog med dem.
Indkøb af udstyr, Tuborg Fonden, ved Peer
o Der laves bestillingsliste under atletikskolen og bestilles
Indretning af Lektiecafe. Vi har fået 11.500 kr. Hvad gør vi?
o Linda vil gerne samle nogle unge, sammen med Per Cantby, Jørgen Maaløv og lave en konkret
plan.
o Tidsplanen går på august-september
o Der skal laves et skab så man kan låse PC’er m.v. ind.
Redskabsskuret
o Claus Møller vil gerne begynde på at indrette redskabsskuret med nogle plader på indersiderne
og med hylder så vi får organiseret rummene. Har allerede målt op. Det koster 10.000 kr.
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o Skolerne får deres redskaber under dommertårnet
Fra Skoleelev til OL-atlet - Kommune/DAF Aftale
o Vi har indgået en aftale med Slagelse Kommune og Dansk Atletik Forbund om et styrket
samarbejde mellem skoler og forening. Det omfatter en række aktiviteter – herunder bl.a.
Skole OL, fortræning til Skole OL, uddannelse af idrætslærere m.v. I alt modtager vi samlet
125.000 kr. årligt i støtte i 2 år.

3. Budgetopfølgning


Ib Fremlægger regnskab til dags dato sammenholdt med budget
o Kontoudskrift fremsendt

4. Ungdomsafdelingen






Atletikskolen, ved Peer
o Afvikles i næste uge. Program ligger på vores hjemmeside
o Godt forsynet med trænere i år, også nogle ”kaniner”.
Motala ved Peer
Trænersituationen fremadrettet i KAM
Stævner (Tovholder)

5. Orientering fra Volley om ansøgning om nyt gulv til hallen



Det forventer vi gør det umuligt at dyrke stangspring og sætte startklodser i hallen
Vi beder om at få sagen op i halrådet

6. Eventuelt


Næste møder og generalforsamling 2014/15
o Bestyrelsesmøde torsdag 23. okt. 2014 kl 19.00-21.00
o Bestyrelsesmøde tirsdag 9. dec. 2014 kl. 19.00-21.00
o Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. feb. kl. 19.00-21.00
o Generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 19.00-21.00
Kaare søger lokale nu
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