HIF Atletik Bestyrelsesmøde
Dato:
Tid:
Sted:

Tirsdag den 12.06 2012
kl. 19.00
Snekkersten Hallen

Deltagere:
 Annemette
 Anders
 Jan
 Viggo
 Simon
 Birthe (referent)

Referat
Siden sidst
 Karen Bak har sendt ansøgning til Nordea Danmark til skoleidrætsprojekt.
 Der er udarbejdet ansøgning til Elite 3000.
 Der koordineres i forhold til den Centrale Nordea Fond og tilskud.
 Vi har afregnet til UNICEF i forbindelse med Kronborg Outdoor Games – omk. 3.700 kroner.
 Vi har fået driftstilskud og medlemstilskud fra kommunen.
 Der er indkøbt nyt overvågningsanlæg – da det gamle brød sammen.
 Der indkaldes til Trænermøde inden sommerferien.
 Vi vil gerne besøge Ballerup Atletik Klub i august måned – Birthe koordinerer.
 Der har været afholdt Halfordelingsmøde i Snekkersten hallen. Brugerne har ikke kunnet komme
til enighed og den endelige fordeling vil blive foretaget af Helsingørs Kommunes Idrætsanlæg.
 Kommunen har godkendt vores ønske om en tribune, som vi selv skal bekoste.
o Birthe prøver at få et overslag over hvad en tribune koster.
 Vi har gjort økonomien op efter vores 2 udendørs stævner, Kronborg Outdoor Games og LTU
o Meget stor ros til kiosk/bespisningsudvalget
o Vi var for få til at få hjulene til at køre rundt – derfor en ekstra stor tak til alle som aktivt
deltog
 HIF har 100 års jubilæum i august 2012.
o Der skal nedsættes et udvalg – Birthe tager kontakt til et bredt udvalg af HIF folk
 Et flot oplæg til det kommende strategi arbejde blev præsenteret af Anders.
 Aftalen er i hus med telefonbogsdistributøren – vi har frasagt os sommerhusområderne.
o Levering af telefonbøger til HIF sker fredag den 20 juli i uge 29
o Bøgerne skal være uddelt senest søndag den 5. august i uge 31
o Vi har brug for alle medlemmers hjælp – klubben har brug for indtjeningen.
 I september afholder vi informationsmøde for årgang 1999, 2000 og 2001 i samarbejde med
Idrætlinjen på Borupgårdskolen i forbindelse med optagelse af nye elever til skoleåret 13/14.
 Der bliver afholdt hyggespisning efter træning torsdag den 28. juni – tilmelding i klubhuset – alle
er velkomne.
 Lørdag den 6. oktober afholder vi Klubmesterskaber med deltagelse af aktive og deres forældre
og søskende – en sjov og anderledes dag.

Fokuspunkter (ikke-prioriteret):



SparNord vil gerne komme på et kommende bestyrelsesmøde

De vil gerne lave et arrangement for vores medlemmer – evt. invitere et trækplaster –
f.eks. en OL-deltager til at fortælle om hvordan det var at være til OL.
 Vi afventer SparNords accept af invitationen.
Er i gang med et budget udkast sammen med Simon hvor budgettet opdeles i elite og anden
aktivitet.
o Tallene er ikke endeligt gennemgået.
Viggo inviterer sammen med Birthe HSU til møde om
o sagsbehandling
o tilskudspolitik ved deltagelse i konkurrencer i udlandet
 Fortsat intet svar fra HSU
Profilerne af eliteudøverne skal opdateres på hjemmesiden i samarbejde med John O
Vores atletikudøvere skal stille op i klubtrøje, når de deltager i stævner. Dette skal
kommunikeres via hjemmesiden e.lign.
o Der er problemer med de nuværende trøjers bredde i forhold til længden og det skal der
findes en løsning på sammen med 3T Textil Tryk.
Kommunen har givet tilladelse til at vi må sætte et stadionur op. Uret er sponseret af SparNord.
o SparNord har sat det i ordre
o Kommunen sætter det op uden beregning.
 Intet nyt
o










Vi arbejder forsat videre med strategien
Hver gruppe skal udforme følgende:
 Vision
 Aktiviteter (liste)
 Opgaver der umiddelbart skal løses
Grupperne er således:
• Det sociale – AHL
• Involvering af frivillige
• Indtægtsgivende aktiviteter (idégenerering) – VS
• Træning og samarbejde – SM
• Dækning af alle discipliner?
• Medlemstilgang og – fastholdelse – BS
• Sponsorer – VS
• Kommunikation – SM

Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 14. august 2012 kl. 19.30-22.00

Alle medlemmer ønskes en god sommer

