Referat fra møde i veteranudvalget mandag den 9. December 2013 kl. 11-17
Askevej 51. Jægerspris
Mødedeltagere: Carl Friedrichsen, Poul Grenaa, Ingrid Nygaard Thomsen, Steen Jensen, Ernst Overby, Aase
Friedrichsen.
Afbud fra: Karna Bjarup, Knud V. Hansen, Gerhardt Kruse Hansen, Karsten Munkvad, Claus Børsen.
1.Evaluering af veterankonferencen 2013. Økonomi. Forslag til tema for konferencen 2014.
Evalueringsskemaerne viser meget stor tilfredshed med hele konferencen. En person er ikke begejstret for
John Engelbrecht, og ingen kommer med ideer til næste års program. Næste år skal vi forsøge at lægge
veterankonferencen inden årsmødet, og undgå sammenfald med Cross Challenge.

2. Referat fra verdensmesterskaberne i Brasilien 2013. Poul gav et fint referat omkring V.VM., hvor der
havde været mange problemer, men også utrolig mange positive oplevelser for det danske hold. Han viste
den overtræksdragt, det var lykkedes at fremskaffe til de deltagere, der manglede tøj.
Vi må forvente, at mange veteraner ønsker at deltage i de tre internationale mesterskaber næste år, fordi de
alle ligger i Europa, og Poul kigger nærmere på vores tøjtilbud på veteranernes hjemside, ligesom han
tager kontakt til Atika Sport, så vi har et fornuftigt tilbud klar på landsholdstøj.
Teamledere for V.NM, Haugesund + V.VM inde i Budapest 2014 Poul bliver teamleder i Budapest, hvor
der ikke er store, langvarige møder. Når vi ser deltagerlisten til Haugesund, forsøger vi at finde en
teamleder til holdet. Økonomien omkring honorering af teamledere og brug af gebyr ved internationale
mesterskaber ønsker vi en nærmere drøftelse af. Carl retter en henvendelse til bestyrelsen. Svenske
veteraner opkræves 36 kr., når de deltager i internationale mesterskaber, medens danske veteraner skal
betale 250 kr. til DAF. Alligevel vil bestyrelsen ikke honorere teamlederens arbejde rimeligt. I Brasilien fik
Poul Grenaa 5.000 kr. som kompensation for at være teamleder og deltage i mange møder. Tilsvarende
havde svenskerne 2 ledere med, som fik betalt både rejse og ophold. Oftest har svenskerne 2-3 teamledere
med. Udvalget mener ikke, det er rimeligt, at de danske veteraner, der tager ud til internationale
mesterskaber, skal bidrage til veteranudvalgets budget, som derfor vil vise et pænt overskud i år, ligesom
det var tilfældet i 2012.
3.Arbejdsfordeling i veteranudvalget? Opgaverne blev uddelegeret og vil fremgå af veteranernes
hjemside. Poul: 1. Internationale mesterskaber. 2. Oplysninger på Facebook på ”veteran.dk”. 3. Artikler til
bladet Atletiknyt. Ingrid: Veteranturneringen i vest samt venskabsmatchen i vest. Desuden almindelige vestmesterskaber. Steen: 1.veteranturneringen i øst

4. Udvalgets økonomi. Forslag til budget 2014. Endnu engang er vores regnskab uklart, idet
veteranholdturneringen viser indbetaling fra 5 klubber. Aase retter endnu engang henvendelse til Jakob
Larsen og Maiken. Regnskabsoversigten viser indbetalinger på 8.400 kr., men der er i virkeligheden
indbetalt 43.200 kr. samt udbetalt 26.500 kr. Budgettet for 2013 har været på 46.000 kr., og dette beløb er
fordelt på følgende poster: Administration, Møder, Veterankonference, Venskabsmatch, Internationalt og
Veteranholdkampe. Det kunne være ønskeligt, at vi selv fordeler det samlede beløb på de seks poster, når
bestyrelsen alligevel bestemmer, hvad der f.eks., må udbetales til teamledere ved internationale stævner.

5. Revision af gældende manualer. Udskriv venligst arrangementsmanualer fra veteranernes hjemmeside
og medbring manualerne til vores møde. Gennemtænk om I har forslag til ændringer. Manualerne føres
ajour af Aase.
6. Mesterskaber for veteraner. Hvilke mesterskaber er på plads? Kontrakter? Vi mangler stadig
endelig besked fra Greve vedr. øst kaste5kamp. Fremover skriver DAF kontrakter med de arrangerende
klubber, når vi har ændret lidt i teksten, Enighed om, at juryen ikke behøver at bestå af 3 personer ved
veteranmesterskaber. En overdommer er tilstrækkelig.
Tilføjet efter mødet: Øst kastefemkamp bliver 16. maj, altså Store Bededag 2014 i Greve.
7. Malmø Indoor / V.DM. i rundbaneløb eller? Det viser sig, at der er uenighed omkring økonomien, samt
at DM i indbydelsen betyder distriksmesterskaber. Vi udsender en meddelelse om, at danske veteraner er
velkomne i Malmø 1.-2. februar, blot ikke til danske mesterskaber.
8. Mangekamp. Kan mangekampsudvalget udelukke veteranerne? Hvis mangekampsudvalget skal
arrangere inde DM i mangekamp, har Niels-Christian Bendixen meddelt, at de ikke ønsker at have
veteranerne med. Ret uforståeligt, i betragtning af, at flere veteraner netop hjalp til sidste år i
Marselisborghallen. Gennem mange år har veteranudvalget arrangeret kastefemkamp i både øst og vest,
hvor ungdom og seniorer har været inviteret med.
Samtidig ønsker man at flytte til datoerne 8.-9. marts, hvor der er V.NM i Norge. I Forbundsmappen er
oplyst, at veteranerne kan deltage i både inde og ude mangekampene. Steen Jensen kontakter Jakob Larsen
og drøfter problemet med ham.
9. Veteranstatistikken Carl spørger Jakob Larsen, om vi har mulighed for at overføre penge fra dette års
budget til 2014, så vi kan få trykt 100 stk. Veteranstatistikker 2013. Steen tager kontakt til Erik Olsen,
trykkeren af de tidligere bøger samt til Claus Børsen.
10. Salg af veteranbluserne. Skal prisen sættes ned? Vi fastholder prisen og får trykt 10 bluser i small og
5 bluser i x-small
11. Reklamer på klubtøj? Spørgsmål fra Aalborg ved veterankonferencen. Det lykkedes ikke at finde
frem til de relevante regler, ud over at overtrækstøj gerne må have reklamer. DAF forespørges, og vi sender
senere en meddelelse ud til klubberne.
12. Veteranholdturneringen 2014 Steen udsender invitationer tidligere end i år.
13. Hvordan fungerer Facebook omkring veteranstatistikken? Poul Grenaa gav os en indføring i
mulighederne på Facebook, og han vil sørge for at bringe informationer på veteran.dk
14. Er der behov for et fotogalleri med fotos fra veteranstævner? Enighed om, at der ikke er behov for et
fotogalleri.
Referent: Aase

