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Det har været et både spændende og arbejdsomt år, hvor udviklingen har givet os nye opgaver og udfordringer. Bestyrelsen har valgt, at se de nye opgaver og udfordringer som en mulighed for at sætte en proces i gang, hvor vi ser på tingene fra andre vinkler, så vi fremadrettet får styrket Kolding KFUM Atletik &
Motion.
Igen i år har vores atleter været i mange konkurrencer med mange fine præstationer. Der er både resultater, som er blandt top 10 på klubbens rangliste og mange personlige rekorder. Hermed en opfordring til at
besøge hjemmesiden, hvor listerne ligger.
Vi har i klubben i det seneste år haft en afgang af trænere. De har gennem mange år ydet en stor indsats,
og vi respekterer at de nu har brug for et pusterum. Herfra skal lyde en stor tak for indsatsen. Reduktionen i
trænerstaben gjorde, at vi i november holdt et møde med de tilbageværende trænere og de unge trænere
fra atletikskolen, for at finde ud af hvordan vi kom videre. Det var et godt og konstruktivt møde, og mange
gode ideer kom på bordet. Lige nu er Ole og Frederik faste trænere om mandagen og Kim Vejrup og Frederik om torsdagen, og Jacob har løbegruppen. Hvis der er brug for ekstra trænere beder de om hjælp fra de
unge trænere. De unge trænere er også selv aktive udøvere, derfor er de ikke trænere hver gang. Vi sender
trænerne på trænerkursus, DAF børnetrænerkursus, det giver børnetrænerlicens og adgang til næste trin
på træneruddannelsen. Vi har fortsat brug for flere trænere.
Bestyrelsen er blevet justeret, idet Jacob R. Møller ønskede at udtræde af bestyrelsen og andre opgaver
end træning fra nytår. Trine Hansen var suppleant, hun er indtrådt som sekretær i bestyrelsen. Jacobs mange opgaver er udelegeret til andre, bl.a. har vi fået ny webmaster: Kim Vejrup.
Vi arbejder på at gøre hjemmesiden mere dynamisk, og er blevet mere aktive på Facebook. Der er fortsat
fokus på at udnytte de aktuelle kommunikationskanaler mere optimalt – et område der er i konstant udvikling, og dermed løbende giver nye muligheder og udfordringer for os.
Klubben har en række motionsløb, som gennem årene har givet gode indtægter til klubben samt til velgørenhed, og et par nye er kommet til i år: Herreløbet i Geografisk have i september og DGI Cross. Herreløbet
er opstået efter kraftig opfordring fra Geografisk Have, og afvikles i samarbejde med Sct. Georgsgilderne.
Med hensyn til DGI Cross, er vi gået i et samarbejde med 6 klubber i DGI Sydøstjyllands område. Vi afholder
hver en afdeling, og overskuddet deles i 8 – så hver klub og DGI får lige del i overskuddet. De veletablerede
løb giver fortsat gode indtægter, men når man ser på tendensen på markedet for motionsløb skal vi forberede os på, at det ikke fortsætter, med mindre vi lykkes med at styrke hvert løbs profil og markedsføring.
Det er et udviklingspunkt, vi skal i gang med.
Der har i år været et lidt vigende medlemstal blandt børn, ungdom og motionsløberne fra KFUM hallen,
mens Nature Fitness har en mindre fremgang, så vi er nødt til at sætte deltagerbegrænsning på.
Bestyrelsen har besluttet at deltage i et udviklingsforløb med assistance fra DIF og DGI. Vi har en konsulent i
DGI som styrer forløbet som skræddersys til vores forening. Vores konsulent har også kontakter til DAF og
andre klubber, som vi kan få glæde af. Forløbet tager 6 – 8 måneder, og vi skal gennem 5 faser: Analyse,
mål og handleplaner, handlinger og implementering, status og evaluering samt opfølgning. Hver fase sættes i gang med et møde med konsulenten, og vi aftaler fra gang til gang hvordan vi skal arbejde inden næste
møde. Vi har udpeget rekruttering, udvikling og fastholdelse af trænere som første fokuspunkt. Et andet
vigtigt fokuspunkt er rekruttering af hjælpere især til vores motionsløb og stævner, men også til andre opgaver. Vi har brug for et par stykker mere, som vil deltage i dette vigtige arbejde. Vores forventning er, at
med fokus på trænerne får vi ressourcer til at give bedre forhold for både vores bredde og elite, og derigennem fastholde atleterne.
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En mindre gruppe af vores atleter har fået invitation fra DAF til at deltage i talentudviklingstræning i Aarhus. En lille flok har været i Aarhus en gang, og det gav et godt udbytte og de glæder sig til de skal afsted
igen. Der er fra DAF fokus på, at både atleter og trænere fra klubberne skal have udbytte med hjem. Det
passer rigtig godt sammen med trænerudviklingen i klubudviklingsforløbet.
Atletikskolen var igen i år en succes med mange deltagere, og en række nye unge trænere. Skolen gav ikke
så mange nye medlemmer, men både deltagere og trænere havde en god uge.
Klubben er ved at skifte leverandør af klubtøj. Vi går tilbage til den tidligere ordning med at købe i Sport24 i
Kolding City, de sidste detaljer er ved at falde på plads.
Vi har normalt et arrangement i efteråret for dem som har hjulpet ved vores løb og stævner. I år er dette
arrangement sprunget over, fordi arrangørerne havde for travlt med andre opgaver. Vi genoptager traditionen til efteråret!
I december 2015 blev Kolding KFUM Atletik & Motion udpeget til at afholde regionsfinalen i 2016. Det foregår lørdag den 10. september. Der kommer rigtig mange aktive i alderen 10 – 13 år fra Fyn og Jylland. Vi
skal bruge mange hjælpere, og også de aktive som er for gamle til at deltage forventer vi giver en hånd
med.
På det administrative område er vi ved at gøre klar til at skifte fra regneark til administrationssystemet
Conventus. Det vil gøre medlemsadministrationen lettere. Der kommer nærmere information, når vi får
Conventus i luften.
Hal 3 i KFUM hallerne: Der arbejdes fortsat på sagen, men lige nu er hal 3 ikke nært forestående. En kommende hal 3 indeholder stadig faciliteter til atletik.
Til Lillebælt Halvmarathon har vi i flere år haft en gruppe vejvisere, og det har vi fortsat i 2016. Klubben
tjener på denne måde et beløb hver år. I 2015 blev vi derudover tildelt en donation fra Lillebælt Halvmarathon Fonden, donationen går til nye startblokke.

P.b.v.
15. marts 2016
Susanne Holmelund Jørgensen
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