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Dato: 26-01-2022 
Tidspunkt: 00.00-00.00 
Deltagende: David Møller, Morten Klitgaard, Torkild Mølgaard, Michael Richter, Jakob Holt, Julian Schlegel 
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Kategori: Bestyrelsesmøde 
 

NR Punkt fra dagsorden Beslutning/ 
konklusion 

Ansvarlig Deadline Note 

1. Bestyrelsesmøder  
 

Bestyrelsen mødes mandag d. 7. 
februar kl. 16.00 i Gigantium. 
 
Der oprettet altid internt og offentligt 
referat for bestyrelsesmøder. 

Morten  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). 

2. Generalforsamling Thomas sørger for mad. 
 
Michael Richter ønsker at fortsætte i 
bestyrelsen med deltagelse i møder 
hver 2. måned. 

Thomas  Indbydelse er sendt ud rettidigt. 
Kandidater som bestyrelsen peger på fremgår af 
indbydelse. 
 
Afholdes d. 9. feb. 

3. Regnskab og budget  Klubben fortsætter med at anvende 
hensættelser i regnskabet for at 
holde budget og regnskab i balance. 
 

Michael  Budget er godkendt. 
Afskrivninger m.m. er foretaget i regnskab 2021 og 
dermed snart klar til underskrift. 

4. Stillingsopslag 
 

Thomas, med input fra Michael, 
tilretter stillingsopslag.  

Torkild 
Thomas 

Kandidat findes 
inden udgangen 
af februar. 

Rasmus Schøn ansættes primært til DHL. 
 



 

 Morten 
Michael 

Ansættelse 1. 
marts. 
Jobopslag skal 
være oppe i 3 
uger. 
 

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

5 Tilbud om årlig 
lønsamtale 
 

Samtale med Thomas er afholdt 
Der skal holdes samtale med André. 
 
 

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. 

6. Håndtering af 
COVID-19 
 

Status ift. forlængelse af COVID-19 
restriktioner frem til 31. Jan. 

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 bestyrelses-
medlemmer og efterfølgende kommunikerer det ud på 
vores FB og hjemmeside. 
Thomas, David og Morten involveres efter behov. 

7. DM uge 
(investeringsbehov) 

Undersøgelse af muligt køb af 
display til Skovdalen og/eller events 
udskydes til efteråret 2022.  
 

Julian 
Thomas 
Morten 
Jacob B 
David 

 Transportabelt display kunne benyttes til motionsløb og 
stævner. Der er ikke noget presserende behov for køb 
til DM-senior. Andre projekter prioriteres i stedet.  
 
Rev. Økonomi er fremsendt til kommune. 



 

DAF bliver hørt omkring evt. 
opstrengning og opsætning af eltid i 
til næste møde i februar. 
 
Thomas kontakter firma omkring køb 
af højtalere. 
 
David følger op på 
dommeruddannelse og kontakter 
Madsen angående kuglestødsring. 
 
Klitgaard følger op på forhold 
omkring kastering. 
 
Thomas undersøger hvorvidt et par 
medlemmer fra klubben kan blive 
uddannet som trafikofficials - opslag 
på FB og meddelelse til 
motionstræning. Officials uddannes 
på klubbens regning og benyttes til 
motionsløb. 
 
Nyt WIFI til stadion købes. (9000 kr.) 
Nye computere til eltid kan købes. 
(tilbud indhentes) 
 
Eltid kan bestilles nu. Dog tjekkes 
tilbud igennem og evt. fragt samt 
importomkostninger afklares inden 
forsendelse. 

 
Tribune-ombygning – (godkendt af bestyrelse) 
 
Tidtagningssystem – (godkendt af bestyrelse) 
 
Højtalere – ”ældre tilbud”  
Optegning af baner ”modsat”  
 
Højdespringsmadres inkl. Garage  (godkendt af 
bestyrelse) 
 
Kuglestødsring oppudset – ? kr. 
 
Kastering - ? kr. 
 
Uddanelse af dommere – ? kr. 
 
 
Jacob og Morten har haft møde med Eva vedr. 
Ansøgning om midler ved Fonde. 



 

 
 

8. Sponsoraftaler ifm. 
DM ugen 

Forslag til hvem, hvordan osv. 
 
Thomas adspørger Bo Giessing 
angående arbejde med sponsorer. 

   

9. EM Masters Der gives via Elitemidler tilskud for 
fly/hotel med  

SU  Ulla støttes til deltagelse. 

10. Talent/Elite støtte De tildeles støtte til turen -
overnatning. Anders modtager 
godtgørelse, som normalt for turen 
og tager de aktive med. 

SU  Anders Vedel skal til stævne i Sverige med: Line, 
Sebastian, Aranya og Christine. 

11. Trænerkontrakter Tekst om diæter skal færdiggøres og 
kontrakter er meget snart klar til 
underskrift. 
 

Thomas 
Morten 
 

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

12. DHL stafet Kontrakt underskrives nu 
Det afsøges, hvad ISO standarderne  
består af, og om disse er relevante 
for AAM.   

  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. 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. 

13. Royal Run kontrakt 
 

 Morten 
Torkild 
Thomas 

 Thomas har fremsendt forslag til ruter 
 
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. 

14. Aalborgs bedste  Thomas  Liste er blevet tilrettet og næsten komplet. 

15. Tribuneprojekt Intet at bemærke. Det kører efter 
planen. Kommunen er gjort 
opmærksom på, at der er SkoleOL 
under byggeriperioden. 

Morten 
Jacob B 

 TO: Der har været afholdt møde med Aalborg 
kommune, for at sikrer at løbebane bag tribune fortsat 
kan lade sig gøre. Projektet bydes ud meget snart af 
kommune. 
Forventede byggeperiode bliver: 
April og maj måned. Det er oplyst at der skal tages 
hensyn til skole OL, samt generel træning efter 16.30 – 
samt sikkerhed ift. Børn og unge tæt på byggeplads mv. 
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, pålagt sig at betale noget af 
projektet. 

16. Trænermøde atletik Der skal indkaldes til trænermøde 
primo februar. 

Morten 
David 

 Morten indsnævrer hvilke trænere, der indkaldes. 
 
Julian tager sig ved behov af trænerne på de yngste 



 

(Morten og David har pt. styringen 
på dette) 
 

hold. 

17. Holdsport Holdsport rummer mange funktioner. 
Vi skal have nogle ting kørt over 
holdsport f.eks. opkrævning af 
brugerbetalinger på de enkelte hold. 
(Nolan skal informere bestyrelse og 
trænere om mulighederne, når 
Morten og David siger til). 

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. 

18. Kontingent/licens 
betaling til DAF 

Der er kommet respons, Morten, 
Nolan og David kigger på svaret og 
har en dialog om, hvorledes klubben 
forholder sig til svaret. 

Thomas 
Morten 

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

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. Trænertøj motion  Torkild  Sagen er afsluttet 

23. DM masters  Masters 1.marts Det kommende bestyrelsesmedlem for master tager sig 
af tilmeldelsesfristen. 

24. Hjælperfest Udskydes. Yderligere medes ud 
herom. Udvalg nedsættes, der får 
planlagt eventen. 

Torkild 
Morten 

  

25. Eventuelt Michael udtræder af sportsudvalget 
efter eget ønske. 

   

      

 
 


