
 

Bestyrelsesreferat - offentligt 
Dato: 04.05.2022 
Tidspunkt: 18.00-20:00 
Deltagende: David Møller, Morten Klitgaard, Jacob Olesen, Bo Birk, Michael Richter 
 

NR Punkt fra dagsorden Beslutning/ 
konklusion 

Ansvarlig Deadline Note 

1 Velkommen og en bid 
noget 

    

2 Gennemløb af regnskab    Corona kompensation er indgået på konto.  
Penge fra træningslejr er gået retur til os. (Jan 
Lehmann får penge refunderet såfremt han kan finde 
udgiften og kan dokumentere, at han ikke har 
modtaget penge retur) 

3 Kort opsummering af 
status på forskellige 
områder - dhl, rr, aahm 

   Det ser fornuftigt ud generelt 
 
Skole OL 1078 deltagere 
DHL har pt. 7500 tilmeldte og vi har derudover 
forhåndsaftaler på ca. 4000 deltagere 
AAHM vi leverer udskænkningsservice (atletik er i 
Herning og KBH.) 
RR der er mega pres på. (underholdning ligger hos 
kommunen, sikkerhedsplaner ligger hos kommune) 
Mange beder om mange forskellige ting. Pt. 8222 
deltagere tilmeldte.  
Alt for damerne ca. 800 tilmeldte 
 
Alt er stort set oprettet i Mobilise. Der bliver kørt med 
en kombination mellem excel og Mobilise. Rasmus og 



 

Cille kommer til at arbejde med det. 

4 Opsummering af toilet og 
tribunestatus 

   Tribune går planmæssigt med afslutning 3.6.22. 
(småting, der evt. vil skulle fikses efter DM ugen) 
Morten og Jacob kigger på muligheden for at få kigget 
på terrænet omkring længde. Således at der er 
vandret omkring. Se om det kan holdes indenfor det 
budget der er lagt. (evt. en betaling for at få det løst) 
De vil hører dem der arbejder dernede om, hvorvidt 
det kan lade sig gøre at få lavet, nu de er i gang. 
Byggemøde 16. maj.  
Adspørg Julian ift. tidtagning om, hvorvidt det er 
nødvendigt at få støbt en pæl i jorden ift. fotocelle. 
Der bevilliges midler til dette, såfremt det bliver 
nødvendigt. 
 
Tidtagertrappen pilles ned 26. maj. 
 
Renovering af toilet bliver jf. kommunen færdig inden 
DM-ugen. 
En indhentning af tilbud på et mobilt toilet løber op i 
13.500,- for fire dage. 
 
AV centeret: mener, at lyd kan blive opsat midt i maj 
 
Vi håber, at der kommer positive svar fra nogle af de 
søgte fonde ift. investeringer 

5 Opfølgning på det i 
mailen fremsendte 
forslag til finansiering af 
TrackFit 

Bestyrelsen fastholder ligeløn ift. 
trænerkategorisering af princip. 
Lønnen fastholdes til og med 
tredje kvartal.  
 
(TrackFit – David får lavet et 
oplæg til bestyrelsen) 

  David mener, at TrackFit med en mulighed for 
månedlig betaling (eller i hvert fald en væsentlig mere 
fleksibel medlemsform er nødvendigt, hvis man som 
klub i en eller anden grad skal følge med tiden, der 
kræver øget fleksibilitet ift. medlemskab.) Vi har intet 
atletikmotionstilbud, og her vil TrackFit kunne være en 
løsning. 



 

 

6 Status på træningslejr    Internt 

7 Status motionsafdeling    37 medlemmer til Svenstrupløbet ud ad 100 deltagere.  
 
Rebild løbet er løb ud ad huset (gentage success med 
ca. 40 deltagere) 
 
Oplæg ved en diætist 7. juni.  
 
Nogle mener, at de træner hårdt – fordi de træner tre 
gange pr. uge.  
 
Heine/Kusk – man bør have en træning, der stiler mod 
helmaraton 
 
Begyndergruppe går godt. 
 
Gåhold kører godt 
 
25 deltagere på 5-7km holdet. 

8 Evt. Kontingent fritagelse: 
Der har tidligere været 
kontingetfritagelse for 
bestyrelsesmedlem + børn under 
18. 
Forslaget er, at kontingetfritagelse 
udvides til ægtefæller og 
hjemmeboende børn. 
Kontingetfritagelse bliver 
gældende for 
bestyrelsesmedlemmers 
ægtefælle/samlever samt 

  DT Masters: der er kun to tilmeldte Ulla og Preben 
Krebs 
Masters kunne gøres større evt. via samlinger –  
PW kunne indkalde til et mastersmøde ift. en dialog 
om, hvad der kunne gøres for at skabe et masters 
initiativ.  
David snakker med PW om DT holdet – PW afgør, om 
DT holdet trækkes. Og spørges om han vil være 
koordinator for et træningsinitiativ. 
 
 
 



 

hjemmeboende børn. 
 
 
Bygning: 
David hører AK byg ift. farver på 
gelænder 
Stern afrenses med algefjerner og 
males evt. sort 
 
Udskiftning af træningsudstyr: 
Nogle ting trænger til at blive 
udskiftet asap.  
Efter de store arrangementer, 
nedsættes der et udvalg der 
kigger på muligheden for at få 
udvidet styrkeområdet – Morten 
indgår i udvalget. Derudover vil 
udvalget skulle se på en strategi 
for udskiftning af maskinparken. 
Der bevilliges ressourcer til 
kettlebells. 
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