Godkendelse af dagsorden (3 minutter)

1.

Dagsordenen er godkendt.
Formandens/næstformandens orientering (3 minutter)

2.

Casper orienterer om at kvindeholdet har opsagt deres aftale. Casper orienterer også om,
at Mohammed er opstartet som daglig leder.
Kassererens orientering (3 minutter)

3.

René orienterer om at klubben er teknisk insolvent.
Evaluering af DM I vægtløftning 2022.

4.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at DM er et af de fedeste stævner afholdt på nationalt
plan I DK I de sidste mange år. Der er ingen tvivl om, at både atleter, dommere, tilskuere,
forbund og sikkert også mange frivillige har oplevet det som et fantastisk stævne. Set
udefra har det altså været et flot stævne, der kun har fået ros.
Set indefra har der dog været en del problemer, har resulteret I, at klubben lige
manglende kommunikation imellem os. Det har været meget utydeligt hvem der har haft
ansvaret for mange opgaver, og derfor er der følgende kritikpunkter at sætte:
- manglende sponsoransøgninger
- manglende fonds- og puljeansøgninger
- arbejdsfordelingen og forventninger hertil
- manglende budgettering i projektplanlægningsprocessen
Det samlede forbrug for at afholde stævnet var 59.500kr. Heraf er der kun blevet søgt én
fond, som har udbetalt 10.000kr. Den fond har Casper søgt, som ellers ikke var knyttet til
projektet – og projektansvarlige har ikke været ude I god nok tid ift. at orientere om
manglende ansøgninger til sponsorer og puljer. Arbejdsfordelingen omkring økonomien
har været for uklar, og der er simpelthen ikke blevet skaffet penge til at afholde stævnet.
Det er under al kritik, og klubben lige nu teknisk insolvent. Derfor er vi nødt til nu at gå ind
I en længere periode, hvor klubben skal genoprette sin økonomi. Der skal også evalueres
på deciderede køreplaner for afholdelse af (større) stævner fremadrettet.
Klubben definerer følgende regler/retningslinjer for afholdelse af stævner fremadrettet:
Plan for fremadrettet afholdelse af stævner:
-

Der skal foreligge et gennemsigtigt budget/overslag som skal godkendes af
bestyrelsen
Man beregner at en frivillig koster i snit 250,-/dag
Plan for før, under og efter afholdesels af stævnet, hvad de frivillige skal foretage sig

-

Der skal være en tydelige ansvarsfordeling
Der skal være en klar breifing på starten af dagen
Der skal være et standup afsluttende møde på hver dag
Inden stævnet skal der laves en oversigt over, hvilke puljer/fonde/sponsorater der
kan søges/er søgt og det skal uddelegeres, så det er tydeligt, hvem der søger dem
Stævnelederen skal have overblik samt være synlig og være tilgængelig
Der skal være et point of no return statusmøde, hvor stævnet evt aflyses eller
ændres radikalt
Transport af udstyr til/fra stævnestedet skal være planlagt, og der skal lejes biler.
Der skal være en oversigt over hvilket udstyr der flyttes, så udstyr ikke forsvinder.
Information til klubbens medlemmer om evt manglende udstyr i klubben skal gives I
bedre tid.

Bestyrelsen taler også om tiltag for at udbedre det store økonomiske hul vi er endt I, og
vedtager følgende:
Plan for at rette op på økonomi:
- Casper vil forsøge at istandsætte en afbetalignsordning med idrætsparken.
-

Casper giver henstand ift. Gæld på løn og Er-stativ på 1 år. (15.000kr)

-

René vil forsøge at sælge vores platforme til DVF.

-

Det vedtages at vi afholder DM I subjunior/junior/masters SL under antagelse af at vi
kan booke risingskolen.
Casper er primus motor på stævnet.
René kontakter risingsskolen.
Håbet er at vi kan tjene minimum 20.000kr på at afholde stævnet.

-

Divisionstævne 18 juni
Casper kontakter DSF og beder om at få pengene for divisionsturneringen på
forhånd. Vi beder også om en eller anden form for støtte til vores træplader.

-

Det vedtages at medlemskontingentet skal stemmes om på generalforsamling.

6. Strategispor og årshjul (40 minutter) (aflyses pga manglende økonomi)
Channe kommer med et forslag om at lave fællestræning.
Hun står for at sætte det I gang.

7. Divisionsstævne d. 18/6-2022. Hvem, hvad, hvornår? (15 minutter)
Simon, René, Channe, Kevin og Anders Grøn kommer og hjælper fredag.
Kevin kan hjælpe lørdag. René kommer formentligt.

8.

Kommunikation internt & til nye medlemmer.

Det er vigtigt at vi får kommunikeret tydeligt til nye medlemmer at vi er en frivillig
forening, og at frivillige derfor skal behandles som sådan.
8. On-Offboard & dokumentation af processer (kodeord, nøgler, indmelding af
medlemmer mv.)
9. Evt. (15 minutter).
Channe påtaler at der skal fikses skabe I damernes omklædningsrum.

