
 

Referat - offentligt 
Dato: 12-01-2022 
Tidspunkt: 18.00-21.30 
Deltagende: Morten Klitgaard, Torkild Mølgaard, Jacob B. Olesen, Julian Schlegel, Michael Richter, Jakob Holt 
Gæst: Thomas Nolan Hansen 
Kategori: Bestyrelsen 
 

NR Punkt fra dagsorden Beslutning/ 
konklusion 

Ansvarlig Deadline Note 

1. Fungerende formand    Besluttet 29. dec. 2021 Morten varetager fg. Formand til 
og med 31. januar. 

2. Bestyrelsesmøder  
 

Næste bestyrelsesmøde d. 26. 
januar kl. 18.00 med forplejning. 
Thomas indkalder i kalender.  
 
SU afklarer før bestyrelsesmøde 
via mail mv. forhold inden 
bestyrelsesmøde. 

Morten 
Thomas 

Input fremsendes 
senest søndag. 
Morten sender 
dagsorden 
mandag. 

Indeholder FU og SU beslutninger. (Der afholdes ikke 
særskilte SU og FU møde). 
Bestyrelsesmøder afholdes onsdage kl. 18.00 i lige 
uger. 
 
SU vil fortsat være de 4 der i dag er i dette udvalg 
(kasser, Atletik- ungdom, Kvinder og Herrer / sekretær 
Morten). 

3. Generalforsamling Hvor: Peter Würtz kontaktes 
 
Indbydelse laves af Thomas og 
sendes ud af Thomas 
 
Kandidater: 
1. næstfmd: Morten 

Torkild 
 
Thomas 
 
 
Morten 
 

 Planlægges efter at blive afholdt d. 9. feb. 
Der skal indkaldes 3 uger inden dvs. senest d. 19. 
januar. 
 
Følgende i bestyrelsen er på valg: 
1. næstformand – ønsker ikke genvalg. 
Kasser – afklaret på mødet. 



 
(dvs. 2. næstformand skal vælges – 
kandidat: Bo Birk 
 
Kasser - Michael 
 
Masters – Peter Würtz 
 
Suppleanter: 
Revisor: Torben Kusk, Ivan Møller 
Motion sup: Leif Winther 
 
Dirigent: Thomas Nolan 

 
 
 
Michael 
 
Torkild 
 
 
 
 

Udvalgsformænd Motion – ønsker genvalg. 
Atletik mænd – Holt ønsker genvalg. 
Atletik ungdom – ønsker genvalg. 
 
Masters – har trukket sig og der skal derfor vælges ny. 
 
Suppleanter, to (2) revisorer og en (1) revisorsuppleant 
vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. 
 

4. Regnskab og budget  Der oprettes diverse hensættelser 
for regnskabet 2021. 
 
Regnskab 2021 underskrives 
senest op til generalforsamlingen. 
 
David kontaktes angående 
underskrift af regnskab. 
 
Budget for 2022 gennemgået og er 
godkendt.  
 
Der afsættes midler til 
bestyrelsesdrift 

Michael 
 
 
 
 
 
 
Morten 
 
 
Thomas 
 
 
Thomas 

 Hensættelser oprettes eller justeret ud fra beslutninger 
for nye investeringer, som ikke er blevet effektueret i 
regnskabsåret 2021.   
 
Regnskab skal igennem revisionen og evt. tilrettes 
hvorefter bestyrelsen kan underskrive. 
 
Budgettet 2022 sigter efter at betalingsbalancen går i 
nul. Enkelte justeringer foretages. 
 
 
 
 
Det afsatte beløb er til dækning af 
bestyrelsesmedlemmers kørselsudgifter ved 
varetagelse af opgaver for klubben. Formanden 
honoreres pr. 1.1.2022. 
 



 
5. Event- og 

administrationschef 
 

Godkendt af bestyrelsen 
Mail ændres til: 
eventchef@aalborgatletik.dk 
Gl. mail: 
sportschef@aalborgatletik.dk 
viderestilles til ny mail. 

Morten 
Thomas 

 Efter aftale mellem FU og Thomas ændres Tomas ”titel” 
fra sportschef til Event- og administrationschef 

6. DHL stafet Torkild, Morten og Thomas får 
mandat til at tage beslutninger for 
at indgår kontrakt med DHL. 
 
Dato: 23., 24. og 25. august  
 
Sted: Lindholm strandpark 
 
OK til at påbegynde at lave en 
aftale med Rasmus Schøn ift. 
sommerens events. 

Thomas  Der foreligger en ny kontrakt for afholdelse af DHL-
stafetten. Denne skal underskrives snart. 
 
Intention 2022: 1) Sikre at ruterne går gennem teltbyen, 
2) Forbedre parkeringsinformationen samt evt. lave 
shuttlebus-forbindelser fra større p-pladser. 

7. Stillingsopslag 
 

Thomas justerer bestyrelsens 
foreliggende jobbeskrivelse, som 
endelig godkendes af bestyrelsen. 
Stillingen: 20 timer ugentlig. 
 
 

Torkild 
Thomas 
Morten 
Michael 

19. januar Michael opretter i Jobindex med relevante tidsfrister og 
med links til alle i ansæt.udv. 
 
Jobansøgningerne læses løbende af ansæt.udv. og der 
gives prioritet. 
 
Ansæt.udv. mødes og bliver enige om, hvem der skal til 
samtale. Indkaldelse iværksættes. 
Samtaler afholdes (eventuelt på neutral grund) 
Personen udvælges og kontaktes. (Og de fravalgte 
orienteres.) 



 
8. Tilbud om årlig 

lønsamtale 
 

Aftale med André behandles på 
næste BS-møde. 
 
 

Morten  Bestyrelse har på mødet d. 29/12 givet lønmandat ift. 
Thomas – Morten afholder samtale med Thomas. 
 
AAM skal som minimum tilbyde lønsamtale med 
fastansatte i klubben en gang årligt. Thomas og André 
indkaldes til samtale i februar efter generelforsamling. 

9. Royal Run kontrakt 
 

 Morten 
Torkild 
Thomas 

 Der er afholdt møde med RR 10. jan. Morten og 
Thomas deltog (Torkild afbud pga Corona) 
 
Kontrakten er ved at blive tilrettet, og klubben venter på 
at få denne tilsendt for at kunne underskrive. 
 
D. 26. januar afholdes nyt møde med kommunen, hvor 
bl.a. rute diskuteres. 

10. EM Masters Ulla støttes til deltagelse. 159 euro 
i tilmeldingsgebyr. 

SU   

11. Aalborgs bedste Thomas tager sig af listen og får 
sendt den ind. 

Thomas 20. januar Liste er blevet tilrettet og næsten komplet. 

12. DM masters Det kommende bestyrelsesmedlem 
for master tager sig af 
tilmeldelsesfristen. 

SU 1.marts  

 VDMU – 22. – 23. jan. 
I Århus 

Tilmelding udføres af trænerne. Julian   

13. Pallas Speelen  - 29. 
– 30. jan. I Malmø 

Morten undersøger færge og hotel. 
Tilskud forventes 50/50. 

SU  Anders Vedel og Jesper P planlægger at deltage i 
stævnet.  
 



 
14. Trænermøde atletik Der skal indkaldes til trænermøde 

primo februar. 
Morten  Morten indsnævrer hvilke trænere, der indkaldes. 

 
Julian tager sig ved behov af trænerne på de yngste 
hold. 

15. Holdsport  
 

Thomas  TO: Thomas har iværksat opdeling af medlemmer ift. 
hvilket hold medlemmet træner på. 
Pt. Er atletik stort set på plads 
Motion er lige iværksat. 
Opdeling skal hjælpe os til med at sikrer at vi har bedst 
mulige opdaterede medlemsoversigter 

16. Kontingent/licens 
betaling til DAF 

 Thomas 
Morten 

 TO: ”Fælles” Skrivelse der er sendt til DAF, er via mail 
godkendt af bestyrelse. 

17. DM uge – Afvikling 
af stævne 
 

 Julian 
Thomas 
Morten 

 TO: Dialog skal indgås med DAF angående den 
økonomiske ramme for DM senior. Kontrakt for afvikling 
er ikke indgået endnu. Der er møde med DAF i feb. 

18. DM uge 
(investeringsbehov) 
 
- Økonomi ift. 

Bestyrelsen godkender forelagte 
tilbud for køb af tidtagningsudstyr. 
 
Eltidsudvalg vil ud over etablering 
af eltid ligeledes fremadrettet 
beskæftige sig med 
display/storskærm samt WIFI på 
stadion. 
Forelagte tilbud om nyt 
højdespringsanlæg godkendes. 
 
 

Julian 
Thomas 
Morten 
Jacob B 

 Eva skal kontaktes, og der skal afholdes møde vedr. 
ansøgning ved Fonde. 
 
Nye muligheder for finansiering foreligger. 
Muligvis kan større dele af tribunen finansieres af 
kommunen hvormed disse midler kan indgå i 
medfinansiering af DM.  
 
Dialog med kommune, har indtil nu, været David og 
Morten, lige nu ligger ”bolden” ved kommunen/Anders 
Kromann. AAM har sendt ”groft” investeringsbehov til 



 
 Kromann på baggrund af Julian og Thomas mf. 

Indsamlede tilbud/overslag.  
Økonomi ift. Kommunens bidrag: 
- Indhente tilbud på div. Tid, lyd, madras m.m. 
- Ansøgning Fonde 
 
Investeringsbehov liste: 
1. Tidtagning evt. tilkøb på udendørs display  
2. Højtaleranlæg  
3. Opstregning af baner  
4. Højdespringsanlæg  
5. Kuglestødsring pudset op 
6. Kastenet 
7. Uddannelse af dommere 
- Økonomi ift. 

19. Trænerkontrakter Nye regler for udbetaling af diæter: 
100 kr. pr måltid kan udbetales for 
trænere ved deltagelse i 
heltagsarrangementer (fx stævner)* 
 
 

Thomas 
Morten 
 

 *Thomas tilretter formulering om diæter 
 
TO: Thomas er i gang med at indhente oplysninger på 
nye trænere, og lave kontakter. 
Morten har afholdt møde med enkelte trænere før 
kontrakt præsenteres for træner. 
Oversigt over træner, honorar mv. er opdateret og 
godkendt af SU - se SU ref. 

20. Håndtering af 
COVID-19 
 

Jacob Holt sørger for at tage 
kontakt og melde ud efter de nye 
retningslinjer træder i kraft. 

Holt  Da vi kan se at der fortsat kan blive behov for hurtig 
håndtering af Covid19-restriktioner, er det nødvendigt at 
en fra bestyrelsen tager denne opgave, undersøger 
anbefalinger/krav ved DIF/DAF/DGI og herefter 
muligheder evt. i sparring med andre 
bestyrelsesmedlemmer og efterfølgende kommunikerer 



 
det ud på vores FB og hjemmeside. 
Thomas og fungerende formand involveres efter behov. 
 
TO: Morten og Thomas har slået nye retningslinjer op 
på FB generel + motion samt i trænergruppe. 
Retningslinjer er jf. DAF/DIF. 
Thomas har hængt skilte på døre ift. krav om mundbind. 

21. Aftale med Randers 
Atletik vedr. brug af 
hal 

 Morten  TO: Der er indgået aftale med Randers om brug af 
hallen, lørdag og søndag i januar - trænere er 
orienteret. 

22. Klubtøj generelt  Thomas  TO: Vi har modtaget henvendelse fra leverandør af 
Fusion tøj. Det oplyses at der nu kan leveres trøjer til de 
mindste af vores medlemmer. 
Thomas giver besked til medlemmer, når der er 
afklaring om hvornår dette er muligt. 

23. Atletiktrænerjakke  Jacob B  TO: Jakob har indgået aftale om køb af jakker, som 
udleveres til atletiktrænere. Jakker kan prøves i dec. 
Trænere har fået besked herom. 
Jakker forventes leveret i januar. 
Det vil være en mulighed at medlemmer kan købe en 
jakke. POC Jacob B. 

24. Trænertøj motion  Torkild  TO: Tøj er bestilt, enkelte leverancer mangler fortsat 
POC Torkild 



 
25. Tribuneprojekt AAM peger på en af tre 

entreprenører der skal indbydes til 
at give pris. 
 
AAM peger på Jorton Aalborg, 
hvilket Morten videregiver 
oplysning om til kommune. 

Morten 
Jacob B 

 TO: Forslag er godkendt af David, Morten og Jacob B. 
Forslag indeholder de ønsker og krav der tidligere er 
behandlet på bestyrelsesmøde. Kommunen har 
”bolden” og vi afventer licitationsresultat, og 
efterfølgende en tidsplan for projektet. AAM har efter 
godkendelse i bestyrelse, fastsat klubbens 
egenbetaling.  

26. SU retningslinjer    TO: SU har udarbejdet et dokument der beskriver 
retningslinjer for SU, trænere og medlemmer. 
Dokumentet skal udleveres til trænere, ifm. Kontrakt. 
Godkendt på SU møde d. 22/12 - se SU ref. 

27. Besvarelse til DAF 
vedr. økonomisk 
støtte af Lines 
udtagelse på 
stafetlandshold 

 Morten  TO: Godkendt på SU møde d. 22/12) - se SU ref. 
(derudover har SU godkendt at der gives tilskud til 
transport for Line ifm. træning i Skive, dog forudsat at 
Lines træner kan godkende at Line træner i Skive. 
Tilskud tages fra talent/elite budget, og vil være 2 kr. pr. 
km. 
Morten har d. 10. jan. sendt svar til DAF 

28. Eventuelt     

      

 
 


