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Offentligt referat 
Dato: 08-09-2021 (18:00 -20:00) 

Deltagende: Morten Klitgaard, Michael Richter, Julian Schlegel, Torkild Mølgaard, Jakob Holt, David Møller, 
Jacob B.O. 

Afbud: Ulla Hovgaard (orlov), Ib Dahl 

Bestyrelse, FU, ____ Udvalg 

 

Punkt fra dagsorden Beslutning/konklusion Ansvarlig Deadline Note 

Opsummering og 
godkendelse af 
referat 

Der arbejdes videre på at finde langvarig 
løsning på drift af hjemmeside. 

Referat er godkendt. 

David   

Royal Run 

 

   De ansvarlige arbejder i døgndrift 
for at få tingene til at fungere. 
Hjælpere er på plads. Større 
udfordringer med bl.a. 
nummerudlevering. 

DMU    Turen er på plads. Der stræbes 
efter fællesspisning. Der afholdes 
ledermøde om 
decentraltalentudvikling m.m. 
lørdag aften, som klubben vil 
deltage i. Det holdes for øje hvad 
de økonomiske udgifter kan blive 
til talentudviklingen, som 
sportsudvalget vil beskæftige sig 
yderligere med. 

DHL    DHL var en succes, 
omstændighederne taget i 
betragtning. Foreløbigt overskud 
er estimeret til 1,5 mio. 

Motionsløb-aflønning Intern beslutning David  Bestyrelsen har enstemmigt 
vedtaget, at Nolan tildeles en 
anerkendelse for hans fabelagtige 
indsats, under dette års 
ekstraordinære svære 
arbejdsforhold ifbm. afvikling 
DHL, Royal Run og Alt For 
Damernes kvindeløb. 

Ansættelsesforhold Intern beslutning FU Intern beslutning  
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Tribune Tribunesagen er fortsat åben og bolden 
ligger for øjeblikket ved kommunen. 
Klubben skal sikre at få skitser hurtigst 
muligt og tage initiativ, når konkrete 
forslag lægger klar.  

 

Morten og 
David 

 Status er, at der bliver afsat 
midler i kommunens budget til 
næste år. Der er opstået 
misforståelser omhandlende 
klubbens udmelding om at 
afvente endelig godkendelse for 
brug af egne midler inden der 
foreligger konkrete planer for 
tribunen. Situationen er dog ved 
at blive afklaret mellem klubben 
og kommunen.  

Klubbens hensættelser til 
klubhuset og stadion/tribune er 
stadig tilgængelige. Bestyrelsen 
råder frit over fordelingen for 
brug af hensættelserne mellem 
klubhus og tribune. 

Adgang til køkken Der afholdes en prøveperiode for at åbne 
adgang til køkken for alle medlemmer. 
Der åbnes ikke for brikadgang, men 
døren holdes åben i visse tidsrum. 

Ændringen kommunikeres ud på FB. 

Opfyldningsaftale af 
sodavandsautomaten med Carlsberg 
opsiges. 

David  Gitterlågen kunne flyttes. 

SoMe SoMe (Facebook side og Instagram) er et 
opmærksomhedspunkt for at udarbejde 
en strategi for kommunikation gennem 
de sociale medier.  

I forbindelse med udarbejdelse af vision 
og værdigrundlag er der taget stilling til 
klubbens kommunikation 

 Inden året er 
omme 

Julian præsenterede nøgletal for 
hjemmeside, FB og Insta.  

Der er rigtig meget potentiale på 
disse platforme bl.a. med henblik 
på klubbens synlighed udadtil og 
rekruttering af nye medlemmer. 

Organisationsdiagram Organisationsdiagrammet offentliggøres 
ikke lige nu. 

I det videre vil der udarbejdes udførlige 
beskrivelser for delene af 
organisationsplanen. 

  Diagrammet offentliggøres efter, 
at der er fundet ny 
stillingsbetegnelse til 
sportschefen. 

 

Opsamling fra sidst Helddagsseminar for bestyrelsen i 
november med fokus på vision- og 
værdiplan. 

27. november kl. 09.00 

David  Indbydelse udsendt på mail 

Evt. Alle bestyrelsesmedlemmer, der ønsker 
at får deres egen klubmail, må få dette. 

Mailadressen ser ud som følgende: 
navn@aalborgatletik.dk 

Julian/David  Jacob B. Olesen ønsker mail 
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