
 

Bestyrelsesreferat - offentligt 
Dato: 01-06-2022 
Tidspunkt: 18.15-20.00 
Deltagende: Morten Klitgaard, Torkild Mølgaard, Jacob Olesen, Peter Würtz, Julian Schlegel 
Afbud: David Møller, Michael Richter, Bo Birk 
 
 

NR Punkt fra dagsorden Beslutning/ 
konklusion 

Ansvarlig Deadline Note 

1 Økonomi  Nolan eller Michael  Kort overblik over økonomi. Er vi på 
sporet eller er der særlige posteringer, 
der falder i øjnene: 
 
Vi har modtaget et SIFA-tilskud til 
træningslejr  
Aalborg Halv og skoleOL har givet 
overskud.  

2 Royal Run  Nolan  Har vi styr på tingene? 
Kører samarbejdet med kommunen, som 
antaget – i relation til de indledende 
snakke med kommune og DIF? 
Hvad mangler? 
 
Opråb til medlemmer har givet de 
sidste 10 hjælpere. Var tonen lidt for 
hård? Var vi for sent ude? 
Vi nærmer os 10.000 deltagere 



 

3 DM-ugen  Julian  Note: 
Mangler vi frivillige? 
Teknikaliteter – mangler der noget? 
 
Kvalifikationskrav er offentliggjort. 
DAF står for tilmeldingen, der endnu 
ikke er åbnet. 
Der har været møde om TV-
produktion. Platform behøves. 
El-tid er monteret og testet – alt virker. 
Vi mangler øvelsesledere og her må vi 
se bort fra kravet om to års 
dommererfaring 
Vi må glæde os over de forbedrede 
faciliteter, for vi får intet økonomisk 
udbytte af DM 

4 Anlæggelser  Morten/Jacob  Status på tribune og handicaptoilet: 
 
Tribune kører planmæssigt. 
Toiletter loves færdig før Pinse 

5 Masters situation Vi prøver med et lille 
MASTER-klub-mesterskab 
den 31.8. 

PW  Masters er en udfordring. Hvilke initiativer 
kan der tages? 
 
 

6 Træner/aktiv  Morten  Note: 
Orientering om status hos AV, RS, LHJ 
og processen omkring dette inkl. 
princippet/værdien bag. 



 

Skal dette kommunikeres ud? (personligt 
ja) 
 
Line Holm skifter til KIF 
Kommunikeres ud via Facebook 
(David/Morten) 
Rasmus stopper som styrketræner. 
Afløser er fundet 

7 Intern kommunikation og 
håndtering 

 David pr. skrift  I forbindelse med vores snak om værdier, 
har vi snakket om, at vi vil skabe mere os 
mindre mig. 
 
Formanden har et par forslag: 

• Mindre lukket kommunikation  
• Et minimum må være en FB-

gruppe, hvor træningsoplæg og et 
træningstidspunkt fremgår. 

”Omvendt at være en del af klubben 
(medlem) angår vel også FB grupper – 
hvorfor jeg synes, at FB-grupper bør 
gennemses og ryddes op -således at 
ikke medlemmer fjernes fra klub FB-
grupper.” 

8 Evt.    Vi mangler et Sportsudvalg 
Der snakkes på ny med vores 
sponsoransvarlige 

 
 


