Mødereferat fra møde i veteranudvalget onsdag den 6. august kl. 11
Askevej 51, Jægerspris.
Mødedeltagere: Claus Børsen, Ingrid Nygaard Thomsen, Steen E. Jensen, Kurt Jochumsen, Aase og Carl
Friedrichsen
Afbud fra: Knud V. Hansen, Karna Bjarup, Poul Grenaa
__________________________________________________

1.Foreløbigt regnskab for 2014. Regnskab for statistikbøgerne. Pivottabel pr. 1. august./ Aase
Det var vanskeligt at forstå det fremsendte regnskab, så mødedeltagerne udarbejdede en række spørgsmål til
kontoret, hvor vi mente, at der var fejl. Steen E. Jensen vil snarest sørge for at overføre pengene fra
statistikbøgerne til udvalgets samlede regnskab, så de også medtages i regnskabet. Tilsyneladende har vi
brugt langt mere end vores budget, nemlig 32.657 kr., men det er langt fra tilfældet. Det er forvirrende, at vi
den 7. februar har modtaget et budget, der indeholder 8 poster, medens regnskabsføreren i pivottabellen har
andre poster.
2.Input til bestyrelsen vedr. budget 2015 (afleveres senest 14. august) /Carl
Ønsker til drift af fortløbende aktiviteter
Tanker og eventuelt budgetønsker til eventuelle nye tiltag
Kommentarer til nuværende administrationsproces og –budget
Vi mener, det er vigtigt, at der er økonomi til, at der er teamledere med ved alle internationale mesterskaber,
samt at de får betalt alle rejse- og opholdsudgifter. Vi vil foreslå, at der er 1 teamleder med ved de indendørs
mesterskaber, hvor der sjældent er andre møder end nordisk ledermøde. Ved de udendørs europamesterskaber er der 2 møder, og ved verdensmesterskaberne er der 3 møder (nordisk, WMA og EVAA). Desuden
er der altid tekniske møder hver dag, ligesom det første tekniske møde ligger dagen før selve stævnet
begynder. Der bør være økonomi til, at disse mesterskaber har 2 teamledere med. Til sammenligning har de
svenske atleter altid 3 teamledere, som får alle udgifter til rejse og ophold dækket. Når verdensmesterskaberne afholdes i Perth, Australien 2016, bør der være økonomi til at sende 2 teamledere, ikke mindst
fordi Danmark skal være vært for europamesterskaberne det efterfølgende år. Disse overvejelse skal derfor
medtages i det budgetforslag, vi skal indsende senest 14. august.
3.V.DM i Hvidovre 9.-10. august. Deltagere fra V.U. 3. halvleg. Overdommere. Tidsskemaet. Placering på
terminslisten (i år ligger østmesterskaber, vestmesterskaber og DM i skoleferien) /Aase
Ingrid, Steen og Poul deltager. Ingrid er overdommer søndag, (Stefan Hagen er overdommer lørdag, Steen
sidder i sekretariatet), medens Poul deltager i 3. halvleg. Tidsskemaet er blevet ændret lidt af hensyn til en
deltager, der er med på både 5000 meter og 2000 m forhindring. Ingrid forsøger at lave udsalg på resten af
vores veteranbluser, pris 50 kr. pr. stk. Alle statistikbøger er solgt, og der er bestilling på yderligere 2 stk.
4.Godtgørelse af udgifter / Ingrid
De tre medlemmer af V.U. har mulighed for at få dækket rejseudgifter og mødeudgifter til
veterankonferencen og årsmødet, medens ad hoch-medlemmerne selv må betale deres rejseudgifter.

5.Hvem skal vises opmærksomhed ved runde fødselsdage og dødsfald? /Ingrid
Enighed om, at der ikke gives gaver til runde fødselsdage. Ved dødsfald kan vi sende en hilsen, eksempelvis
til bisættelsen for Tage Krogh, Carl Emil Lange og senest til Helmuth Duholm.
6.Veteranstatistikken nu og i fremtiden /Claus Børsen
Claus arbejder videre på en ajourføring af veteranstatistikken, ligesom han sørger for at videresende nye
nordiske rekorder. Eventuelle nye europa- og verdensrekorder skal stadigvæk godkendes af veteranudvalgets
formand, som sørger for at videresende resultaterne til statistikføreren fra EVAA, der evt. igen videresender
til WMA.
Hvert andet år vil Claus sørge for, at veteranstatistikken udkommer i bogform, altså næste gang i 2016, hvor
bogen så hedder ”Veteranstatistikken 2015.”
7.Arrangører af danske mesterskaber 2015 og 2016 /Carl
Kun 1 klub har søgt et veteranmesterskab i 2015, nemlig Hvidovre, som gerne vil afholde indendørs
veteranmesterskaber 1. marts 2015. Claus undersøger, om Odense vil være interesseret i et veteranmesterskab. Ønskeligt at DM for veteraner kan arrangeres i vest.
Beklageligvis er øst- og vestmesterskaberne i 2015 endnu engang lagt i skolernes sommerferie. Det vil
vanskeliggøre, at de arrangerende klubber kan få tilstrækkeligt med hjælpere, ligesom det vil afholde en del
veteraner fra at deltage.
8.V.EM i Izmir. Orientering om mesterskabet. /Aase
Poul Grenaa og Annemette Scheel Fischer er teamledere for holdet, som består af 38 veteraner. Desuden
deltager en deputation på 7 personer fra Aarhus 1900, som skal promovere europamesterskaberne i 2017. På
General Assembly har Danmark 3 stemmer, og heldigvis kan Aarhus-folkene så hjælpe til ved
afstemningerne, hvor de nordiske lande forsøger at få valgt nordmanden Tony Liestøl til Technical Director.
Desuden er der afstemning om, at EVAA ændres til EMAA, så navnet VETERANS erstattes af MASTERS.
Poul og Annemette sørger for rejsebreve med holdets resultater samt referater fra nordisk ledermøde og
General Assembly.
9.Forslag til nyt tidsskema til V.DM, hvor der i højere grad tages hensyn til løberne. Forslag fra Poul.
Vi sammenlignede det gældende tidsskema med et forslag fra Poul Grenaa. Enighed om, at det vejledende
tidsskema ikke skal ligge i vore bestemmelser. 3000 m forhindring og 2000 m forhindring placeres ikke
samme dag som 5000 meter. Som det er nu, kan man ikke ændre i det vejledende tidsskema uden en
afstemning. Steen medtager vores overvejelser til Lovudvalget.
10.Veterankonferencen 2014./ Aase
Deltagermapper?
Forslag til dirigent og referent?
Gruppearbejde om veteranturneringen. /Ingrid, Steen og Ernst.
Forslag til punkt 6 på konferencen? Afleveret senest 5. august til Carl
Enighed om, at der stadigvæk skal være deltagermapper på konferencen. Ingrid, Steen og Ernst udarbejder
materiale til deltagermappen, samt organiserer gruppedrøftelsen vedrørende veteranturneringen. Ingrid tager

kontakt til Karin Mathiesen fra Odense Atletik, som står for vores reservation.
Mail:Karin.matthiesen@saxonet.dk og meddeler hende, at sidste tilmelding er 31. august, hvorefter hun får
det endelige deltagertal. Der er aftalt: morgenkaffe med rundstykker, frokostbuffet og eftermiddagskaffe m/
kage + rengøring. Samme pris som sidste år, dvs. 160 kr. for maden + 600 kr. for rengøring af lokaler.

11. Vanskeligheder med at få veteranstoffet på nyhedssiden(rejsebreve fra Haugesund, indbydelse til
mangekampe, aflysning af venskabsmatch).
Vi må konstatere, at der stadig kan være problemer med at få synliggjort oplysninger om veteranatletikken,
hvis vi ønsker at få det bragt på nyhedssiden. Det bliver spændende, om rejsebrevene fra Izmir bliver
godkendt til nyhedssiden!
12. Eventuelt.
Intet.
Referent: Aase Friedrichsen

