
 

Offentligt referat  
Dato: 29.12.2021 
Tidspunkt: 17.00 
Deltagende: Morten Klitgaard, Torkild Mølgaard, Jacob B. Olesen, Julian Schlegel (online, til 
kl. 18.30), Jakob Holt Jensen (online, fra kl. 18), Thomas Nolan Hansen (gæst) 
Afbud: Michael Richter 
Kategori: Bestyrelsesmøde 
 

NR Punkt fra 
dagsorden 

Beslutning/ 
konklusion 

Ansvarlig Deadline Note 

1 Fungerende 
formand 

Morten Klitgaard indtræder 
som midlertidig formand. 

   

2.1 Bestyrelsesmøder FU/SU og bestyrelse 
samkøres i den næste 
periode. 
Bestyrelsesmøde afholdes 
onsdage kl. 18.00 hver 2. 
Uge 
 
Næste BS møde d. 12. 
januar 

Thomas 
indkalder 

  

3 Standerhejsning Standerhejsning 
gennemføres. 
Torkild finder fanebærer  
Morten sender invitation til 
Kromand 

Torkild 
Morten 

  

4 Generalforsamling  9. Februar 
Generalforsamling  
Skal indkaldes 3 uger inden. 
Senest d. 19. Januar  
 
Bestyrelse skal afklare om 
kasserer Michael Richter 
genopstiller. De resterende 
bestyrelsesmedlemmer, der 
er på valg, ønsker at 
fortsœtte. 
Der skal ligeledes findes 
nye kandidater til ledige 
poster. Mulige kandidater 
kontaktes af Morten og 
Thorkild. 

   

5 Regnskab 2021 
Budget 2022 

Budget 2022 og regnskab 
2021 skal drøftes på BS d. 
12. Januar  

Kasserer, 
Thomas 
og Janni 

  



 
Regnskab 2021 skal være 
faerdigt d. 26. Januar. 

6 Kontingent-
/licensbetaling DAF 

DAF økonomi 
Thomas og Morten følger 
med i udviklingen  
 

Thomas, 
Morten 

  

7 Royal Run kontrakt Mandag d. 10. Januar er der 
møde med kommunen 
vedrørende RR 
Thomas, Morten og Torkild 
indgår i arbejdet. 

Thomas, 
Morten, 
Torkild 

  

8 DM uge - afvikling DM ugen 
Dialog skal indgåes med 
DAF angående den 
økonomiske ramme for DM 
senior. 
Kontrakt for afvikling er ikke 
indgået endnu. Der er møde 
med DAF i februar. 
Thomas, Morten og Julian 
står i spidsen for 
planlœgning af DM 

Thomas, 
Morten, 
Julian 

  

9 DM ugen - 
investeringer 

Venter på udmelding fra 
kommunen 
 
Person skal findes for 
fondsøgning. Jacob Olesen 
forhører sig hvorvidt Eva 
Larsen kan hjælpe. 
 

Morten 
Jacob 
B.O. 

 Nye muligheder for 
finansiering foreligger. 
Muligvis kan større dele af 
tribunen finansieres af 
kommunen hvormed disse 
midler kan indgå i 
medfinansiering af DM. 
 
 

10 Stillingsopslag Ansættelsesudvalg nedsat 
af bestyrelsen: Morten 
Klitgaard, Michael Richter, 
Thomas           
 
Jobbeskrivelse skal 
godkendes af bestyrelsen 
senest d. 12. januar 2022. 
 
 

Torkild 
Thomas 

 Opstart straks i Januar 2022. 
I øvrigt hurtigst muligt. 
Thomas Nolan justerer 
bestyrelsens foreliggende 
jobbeskrivelse, som endelig   
godkendes af bestyrelsen. 
Stillingen: 20 timer ugentlig-
/halv tid. 
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.) 

11 Håndtering af 
COVID-19 

Håndteres af Jakob Holt Jakob Holt   

12 Tilbud om årlig 
lønsamtale 

Lønsamtale/forhold med 
André, vedtages på næste 
bestyrelsesmøde. 

   

13 Aftale med Randers 
Atletik vedr. brug af 
hal 

   TO - til orientering 
Der er indgået aftale med 
Randers om brug af hallen. 

14 Klubtøj generelt    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. 

15 Atletiktrænerjakke    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. 

16 Trænertøj motion    Tøj er bestilt, enkelte 
leverancer mangler fortsat 
POC Torkild 

17 Tribuneprojekt    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.  
Morten og Jakob er POC på 
projektet. 

18 Trænerkontrakter    Thomas er i gang med at 



 
indhente oplysninger på nye 
trænere, og lave kontakter. 
Morten har indkaldt til møde 
med enkelte trænere før 
kontrakt præsenteres for 
træner. Oversigt over træner, 
honorar mv. er opdateret og 
godkendt af SU - se SU ref. 
POC Morten og Thomas. 

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

20 Økonomisk støtte af 
Lines udtagelse på 
stafetlandsholdet 

   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 
sender svar til DAF. 

 
 


