Bestyrelsesmøde i VK Kono d. 23/11-2022. Afholdt på Mulernes Legatskole. Til stede:
Channe Hviid (Suppleant) Anders Grøn (Næstformand) René Madsen (Kasserer) Casper
Øritsland (Formand).
Dagsordenen er som følger:
1. Godkendelse af dagsordenen (1 minut)
Dagsordenen er godkendt.
2. Formandens/næstformandens orientering (3 minutter)
Intet at orientere om.
3. Kassererens orientering (3 minutter)
Økonomien ser fortsat bedre og bedre ud. Vi begynder at få betalt vores
gældsposter.
4. Bestyrelsesmedlemmernes orientering (3 minutter)
Intet nyt at orientere om.
5. VM I Styrkeløft 2022 - Jane deltog (3 minutter)
Der orienteres om, at Jane har vundet sølv i dødløft til VM i SL. Der diskuteres om
det skal markeres yderligere. Vi beslutter at det er markeret fint allerede.
6. EM i Styrkeløft 2022 (Jonas deltager). (3 minutter)
Der orienteres om at Jonas deltager til EM i styrkeløft 2022. Der orienteres om at
klubben støtter rejse osv. med 3000kr.
7. DM 2023 (Se vedhæftede bilag) (1 time)
- Rundvisning på Mulernes (Se evt. kort)
RM og CH: Atleter og publikum skal komme ind af samme indgang.
CC: Stævnet foregår i hal 1, med opvarmning i hal 3.
CH: Opvarmningområdet er for afskåret fra stævnehallen. De skal kombineres.
RM: Skal vi bruge rullegulv? CC: Tror det ikke.
CH: Kan vi bruge Hal 2 som frivilligområde? CC: Ærgerligt at gøre selve stævnesalen
mere tyndtbefolket.
RM: Vi kan bruge DVF’s afskærmning til at lave venteområde i hal 1. RM undersøger
muligheden for at låne afskærmning.
CC: Der skal produceres kort over faciliteterne som uddeles til atleter ved ankomst.
CH: Der skal være tydelig skiltning, da områderne er forvirrende og der ikke er en
tydelig hovedindgang til halområderne.
CH: Intim og intens stemning er vigtig. Hellere for få stole end for mange.

- Oversigt over selve opsætningen.
Der arbejdes ud fra følgende opsætning:

- Oversigt over kerneopgaver

Foreløbigt budget for DM:

-

Frivillighed:
CH: Vi skal engagere medlemmerne tidligt
CC: Vi laver en indkaldelse til frivilligmøde i starten af marts hvor alt fremlægges. Der
stilles krav til at alle medlemmer skal deltage, særligt hvis de har stillet til stævner i
2022. Alle skal engageres.
RM: Kan vi ikke hænge en seddel op på døren
CC: Kæmpe seddel, A3 ark – d. 31. marts til 2. april SKAL du hjælpe til i Kono.

8. Sportslørdag (20 minutter)
CC er primær tovholder på sportslørdag, men vi vil gerne have ren vægtløftning +
dødløft så vi ikke behøve trække stativer med derud. RM påtager sig ansvaret for at
engagere vægtløfterne. CC Kontakter ham fra Sportslørdag og orienterer om at vi
gerne vil låne lidt udstyr + have en plads i hallen.
9. Ansøgninger til talentpuljen.
Der er kommet to ansøgninger. Begge bliver delvist bevilget.

10. Evt.
Evt.-snakken er bare forskellige diskussioner af DM.
CH: Kan vi bruge vores store banner uden på bygningen.
RM: Vi skal måske have adgangskort til atleter og trænere.
CC: Eleverne på skolen påtager sig opgaven om at stå for madboden. De honoreres
med 1000kr fra VK Kono og tjener selv alt overskud. Ingen penge går igennem VK
Kono. Dette for at spare frivilligkræfter.

Mødet afsluttes kl. 20:10.

