
 

Bestyrelsesreferat - OFFENTLIGT 
Dato: 02-11-2022 
Tidspunkt: 18.00-20.00 
Deltagende: Bo Birk Nielsen, Morten Klitgaard, Peter Würtz, Michael Richter, Torkild Mølgaard, Jacob Aagaard, Jacob B. Olesen, Thomas 
Nolan Hansen, Rasmus Schøn (kl. 18-19) og Julian Schlegel 
Afbud: David Møller 
 
 

NR Punkt fra dagsorden Beslutning/ 
konklusion 

Ansvarlig Deadline Note 

1 Sponsorer Rasmus får mandat til at arbejde videre med 
sponsorater. 
 
Skulle der være udsigter for at kunne indgå 
aftale en hovedsponsor, fjernes eksisterende 
skilte fra tribunen ved årsskiftet. 
 
Beslutninger - sponsorkonceptet: 

- Der skal som udgangspunkt ikke 
sponsortryk på klubtøj. 

- Ingen VIP-zone inkluderet på bronze, 
hvis prisen holdes lavt. 

- Ved større sponsorater inddrages 
andre bestyrelsesmedlemmer i de 
afsluttende samtaler. Skulle der 
skiftes bank skal bestyrelsen 
inddrages. 

- Anfør betingelser fx for hvem der 
betaler produktion af sponsorskilte i 
sponsorkonceptet. 

  Ændre ”støt idrætslivet i 
Nordjylland” til noget som ”støt 
Nordjyllands førende atletikklub” 
 
Bestyrelsen tilkendegiver at der 
er blevet udarbejdet meget flotte 
og gennemarbejdelse materiale 
til sponsorater. 
 
Der afholdes møder med 
kommunen og tri-klubben for at 
afklare håndtering af 
reklameskilte på tribunen og 
hegnet. 
 
 



 

 
Input - sponsorkonceptet: 

- Få defineret hvilke elementer VIP-
zone indebærer. 

- Få defineret hvilke udgifter/arbejde 
klubben vil have ved indgåelse af 
aftalerne. 

- Hynder til tribune kunne sponsoreres 
med logo på. 

- AAM kunne tilbyde sponsor at holde 
foredrag/kurser/arrangementer. 

- Der kan indgås aftale om sponsortryk 
på hoodie og tilhørende busker (fx 
Craft i bomuld). 

 

 Regnskab og budget D. 3. november: Forventet regnskab for 2022 
fremsendes af TNH. 
D. 11. november: Budgetudlæg udarbejdes. 
Afdelingerne har oplæg til budget klar her. 
D. 7. december: Arbejde på budget forsættes 
og evt. hensættelser drøftes. 

  Der er indkøbt atletikudstyr for 
over 1 mio. i 2022, dog sænker 
hensættelser og midler fra 
kommunen den egentlige udgift. 
 
Deltagergebyr på træningslejr 
indgår i regnskab 2021 og derfor 
virker udgift større i 2022 end 
den reelt er. 

 Evt. Til møde i december bør det bringes på 
dagsorden af se på kommende investeringer 
så som renovering af klubhus og atletikudstyr. 

JS og Aagaard får 
lavet oplæg til 
fornyelse af 
stangspring. 

 For sponsormateriale og 
udarbejdelse af budget ville det 
være af fordel at have strategi- 
og værdisæt. 

      
 


