Referat

Breddeaktivitetsudvalgsmøde
Dato 17-11-2015
Kl 17:00 Give Diagonal Kroen

Deltagere: Charlotte Madsen (CM), Elisabeth Bay Jensen (EB), Eva Iversholt (EI) og Dorte Nørskov (DN)
Afbud:
Dagsorden:
 Godkendelse af referat
 Evaluering af distriktsbreddedagen
 Landsfinaler - oplæg vedr. organisationsplan
 TREC kursus uddannelse af dommere- TREC udvikling Sport - Bredde
 Skriv vedr. 100 års jubilæum
 Skriv årsberetning
 vinteraktiviteter
 næste års planlægning/ønsker
 Kvadrillekatalog
 Skoleopgaver
 Nyt medlem BU?
 Næste mødedato
 Evt.

Emne/Punkt
Godkendelse af referat

Int.
alle

Evaluering af
distriktsbreddedagen

alle

Landsfinaler - oplæg vedr.
organisationsplan
TREC kursus uddannelse af
dommere- TREC udvikling
Sport - Bredde
Skriv vedr. 100 års jubilæum
Skriv årsberetning

Tekst
Godkendt

Aktiviteterne var måske ikke stilet til de rette- nemlig Distriktsbreddeudvalgene.
DN sender reminder til Distrikterne at det er muligt med besøg af en fra BU der
vil fortælle om breddeaktiviteter til et distriktsrådsmøde.
BU vil lave et værdigrundlag for hvad en distriktsbreddedag bør indeholde,
udkast sendes til distriktsbreddeudvalgene, for at forsøge at imødekomme deres
behov. Bu ønsker en weekend distriktsseminar.
CM CM og Anja har lavet et oplæg til organisationsstrukturen for styregruppe til
Landsfinalerne, dette blev præsenteret og godkendt af BU. Der skal arbejdes
videre med strukturen i styregruppen en lørdag i jan- feb. 2016.
DN DI og DRF er tæt på en samarbejdsaftale vedr. TREC. TREC udvalget holdt
første dommerofficials kursus 6-7. nov. med 21 deltagere. Der skal laves rettelser
i TREC bilag, således det ligner TREC sport mere (DN, EI). Der bliver tilbudt
genopfriskningskursus 3 steder i foråret.
CM Der skal laves et skriv om breddesporten og landsfinalernes historie i anledning
EBJ af DRF´s 100års jubilæum. EBJ og CM laver udkast dertil med respons til d.
7/12 til udvalget. Teksten og billeder skal være færdig inden jul.
CM
Årsberetning har deadline 1. feb.CM arbejder på det.

vinteraktiviteter

alle

næste års planlægning/ønsker

alle

BU vil tilbyde Besindighedskurser i vinteren 2016, distrikter finder en klub der vil
lægge lokaler til. EBJ laver forslag til kursusbeskrivelse.
Distriktsbreddedag (gerne to dage) med ekstern foredragsholder. Vision for
distriktsbreddedag skal udarbejdes.
Kvadrille katalog og skolematerialer skal færdiggøres.

BU vil gerne gøre have en direkte kontakt til en breddeansvarlig i klubberne, da
erfaring viser at de kontakt oplysninger DRF har ikke er til folk med interesse for
bredden og dermed går vigtig viden tabt.
Kvadrillekatalog
skoleopgaver
Nyt medlem BU?
Næste mødedato
Evt.
Referent: Dorte Nørskov
Næste møde: 8-2-2016

CM
EI
DNEBJ
DN

Let program skal rettes til og gøres tilgængeligt på hjemmesiden.
Udsat til jan 2016
Der skal laves et nyt stillingsopslag med ansøgningsfrist efter nytår.
Mandag den 8.-2-2016 kl 13:45 Give
intet

