Bestyrelsesmøde i TMIF Hovedbestyrelse
1.5.2019 2019 kl.19.30
Tilstede: Pernille Bengtsen, Ole Karlsen, Sanne Vinther, Anette Kjærsgaard, Claus Olesen
1. Skriftlig orientering fra afdelingerne
Håndbold
De klassiske dele af håndboldsæsonen er klaret:
·

·

forårsturneringen hvor alle hold spillede gode kampe. U14pigerne endte med at spille
kredsmesterskab, og et ene U14 drenge-hold kvalificerede sig til JM, men gik desværre ikke
videre. 3. div. herrerne sluttede lidt under midten af puljen, hvilken ikke er helt så godt
som sidste år, men de bliver i 3. div., hvilket er vigtigt.
PåskeCup i Herning blev lige så god en tur som vi ønskede det. Knap 80 spillere fra 8 - 15 år
og ca 18 ledere/trænere var med, og holdene spiller 50 kampe med sejre og nederlag.
U12pigerne vandt deres B-finale og U14drengene deres A-finale, men vigtigst af alt var det,
at alle hyggede sig gevaldigt både omkring kampene men også på skolen, mellem
kampene, i solskinnet udenfor osv.

Planlægningen af næste sæson er i fuld gang. Træningstider og de fleste trænerteams er lagt fast i
udkast. Det første - træningstider - er desværre en ret let sag, for der er kun ganske få måder
holdene kan ligge på, fordi der ikke er tider til at 'rokke med ørerne' og rigtigt mange hold skal
samtidigt med andre hold. Trænerkabalen er altid afgørende, men vi er godt på vej, og igen i år
synes vi, vi ser frem mod en sæson med rigtigt gode trænere og trænerkombinationer på holdene.
Samtidigt er det en sæson, der bliver lidt anderledes, fordi DHF har besluttet at gå fra lige til ulige
årgange, indføre en kortbane til mindskning af springet fra minimix til stor bane og en række andre
tiltag. Vi tror på, det er rigtigt for håndboldspillet, men vi skal alle lige vænne os til det.
Badminton
·
·
·

Afholdt klubturnering slut febr. med 20 spillere. En fantastisk dag med højt humør og
engagement. Årets klubmestre fundet. Afsluttet med spisning.
Afholdt klubturnering og sæson afslutning for børn og Miniton i torsdags. Også her er
klubmestre fundet. Medaljer til årets kammerat.
Sæsonen afsluttes både for børn og voksne med udgangen af april.

Fodbold
Udendørs sæsonen er starter og alle er kommet på græs, dog er visse hold ramt af at håndbold har
valgt at forlænger deres sæson efter deres afslutningsfest.

Vi kan i år mønstre et rent 2007 hold, da nogle spiller er vendt tilbage til klubben, andre startet
igen og nogle helt nye er kommet til.
Vi har efter ønske udefra startet et pigehold (4-5 kl) som kører indtil sommer, hvor efter vi
diskutere om det skal fortsætte.
I starten af maj har vi et opstartsmøde vedr. opstart af et kvindehold
Motion
·
·
·
·
·
·

Vi har haft gymnastik opvisning, hvor vi i år havde Lystrups mix og show hold til at opvise.
Det var meget stor scusse. Der var meget godt frem møde af gymnaster og forældre.
Vores børne holden stoppet ved ud gang af marts og voksen holde er lige slutte nu.
Vi starte vores sommer hold op fra lørdag d. 4 maj og det er blevet 3 gang om uge i år. Det
er vi lidt spænd på om det går.
Vi har her i sommer også starte et kvinde floorball hold op om torsdag, med et hold som er
fuld fra start. Vi har også starte et mande hold op om tirsdagen, de starte op omkring 6 stk.
Vores cykel hold er kommet godt fra start med over 50 på holdet og der møder hver
tirsdag mellem 30 til 40 personer op og cykler af sted på 5 forskellige hold efter niveau.
Vi har afholdt general forsamling d. 11 april. Det er blevet sådan at vi er 4 bestyrelsen
medlemmer, da Stine gik ud og vi har ikke kunne finde nogle som ville ind i bestyrelsen.

2. Haltider
Følgende principper for haltider blev drøftet:
i. Så vidt at muligt friholde lørdagen for idræt med frivillige trænere
ii. Dele uhensigtsmæssige tider på flere skuldre ved at ikke have samme træningstider
hele sæsonen
iii. Så vidt muligt at undgå at hold der skal spille kampe i weekenden træner om
lørdagen.
iv. At det for alle sportsgrene undersøges om der kan fås haltider i omkringliggende
haller.

Det blev besluttet at arbejde videre med disse principper ved at afdelingernes bestyrelser høres
om principperne og et fælles udarbejdet forslag til træningstider.
3. Hvordan gør vi Århus Kommune opmærksom på vores store behov for mere haltid?
Det er vigtigt at de enkelte afdelinger hvert år kontakter Aarhus Kommune omkring afdelingens
konkrete behov for haltider både hvad angår af allerede oprettede hold og idrætsgrene og i
forhold til ønsker om nye idrætsgrene. Bestyrelsen opfordrer hermed til at alle afdelinger gør
opmærksomme på dette inden 1.7.19

4. Lokalrådet
Beslutning: Lokalrådet skal inviteres til begyndelsen af næste møde med henblik på at have
en dialog om TMIF’s biddrag til lokalsamfundet.
5. Claus Olesen kontakter formanden Martin Strand Parrosvej
6. Initiativ for en udvidelse af hallen
Beslutning, Der skal nedsættes en arbejdsgruppe der i første omgang skal se på hvilket projekt der
realistsik set kunne gennemføres. Dette tager Formændende til høring i bestyrelserne med henblik
på at der vælges deltagere til arbejdsgruppen
7. Evt.
referater lægges på hjemmesiden
Næste møde er torsdag d. 23./5 kl 19.30

