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Bestyrelse 
 
 

Punkt fra 
dagsorden 

Beslutning/ 
konklusion 

Ansvarlig Deadline Note 

Overordnet 
gennemgang af 
økonomi 

   Kommer ud med et flot regnskab 
efter afholdelse af motionsløb 
taget omstændighederne i 
betragtning. 
Klubbens økonomi er ved 
udgangen af oktober 
ekstraordinær solid. 

Orientering om 
styregruppen for 
DHL og Royal Run 

Der skal findes en ny 
tovholder for at varetage 
Torkilds position ved 
motionsløb. 

  Torkild har valgt at udtræde af 
styregruppen fra Royal Run og 
DHL. Bestyrelsen takker for 
hans store indsats.  
Leif går ned i tid ved DHL og 
Royal Run. 

Motionsløb og 
stævner 2022 

Kontrakten for DHL ønskes 
at blive forlænget. 

  DHL: Ingen kontrakt på DHL for 
øjeblikket. Det ser dog ud til, at 
kontrakten for at afholde løbet 
forlænges. 
Alt for damernes kvindeløb: 16. 
juni i 2022. Kontrakten 
fortsætter. Der ses på at ændre 
opsætningen således at der ikke 
skal bruges så mange frivillige. 
DM-ugen: 26.-28. juni. Der er 
ønske fra kommunen at 
aktiviteter spredes ud i byen. 
Royal Run: afventer om 
byen/forening får tildelt løbet. 6. 
juni 2022.  
Aalborg Halv: 21. maj 

Frivillighed og 
hjælpere/ 
Bemanding af 
kontoret/ 
Ressourcefordeling 
vs. indtjening 

Der bevilliges penge til en 
ny motionscykel 
 
Der oprettes en 
ønskeseddel for alle 
ønskede elementer i 2022. 
Listen fremføres til næste 

 
 
 
Julian 

  



bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen er tilbageholden 
med investeringer i 2022 
indtil der er afklaring om 
afholdelse af DHL og RR. 
Der er dog ønske om at 
investere og forbruge flere 
midler end i det forgange år. 
 
En opnormering af den 
centrale organisation i 
foreningen skal styrkes i 
2022 især med henblik til 
afvikling af motionsløb. 
 
Der vil i planlægningen af 
kommende års events ses 
på måden hvorpå frivillige 
rekrutteres til events. Det 
anerkendes at såvel folk fra 
atletik og motion bidrager 
med frivillige. 

Reorganisering af 
massagerum 

Massagerummet bliver 
inddraget til opsætning af 
tøjtryk-maskiner samt kunne 
benyttes til opbevaring. 
Kristen orienteres herom.  

David   

Brugerråd Al brug af stadion skal i så 
vid udstrækning som muligt 
dokumenteres. 

Julian  Der eksisterer et brugerråd for 
Skovdalen. 
I.H. Aalborg får etableret 
handikaptoilet. I den forbindelse 
mister Aalborg Triatlon Klub 
deres andel af skuret og skal 
derfor have et nyt 
opbevaringssted. 
 
Registreres brug af stadion fra 
aktive, institutioner og 
offentligheden kan det 
dokumenteres overfor 
kommunen, at stadion bliver 
brugt hyppigt og slid af banen 
opstår deraf. 

Godkendelse af 
stående udvalg samt 
beføjelser og 
råderum (tårn og 
eltid) 

Der sammensættes udvalg, 
som kan fremsætte forslag 
og ønsker til indkøb at nyt 
udstyr og lignende. 
Eltidsudvalg. 
 
David adspørger kommunen 

Julian 
 
 
 
 
 
David 

  



for deres eventuelle bidrag 
til medfinansiering af udstyr 
til Skovdalen ud over 
tribuneprojekt. 

Teknik og IT Nyt WIFI til stadion 
bevilliges. 

  5G Router etableres i eltid-tårnet 
og udendørs antenne til WIFI 
sættes op på tribunen. 

Orientering og 
beslutning om aktive 
fællesskaber 

Der stilles lokationer til 
rådighed og foreningen er 
med til at afvikle 
aktiviteterne. 

David står 
for 
afviklingen 

  

Talentaktiviteter og 
Coach Summit 2021 

Sidestilles med 
landsholdsudtagelse. 
Ekstrabevilling udstilles 
hvorved de udtagne 
atleterne får fuldt dækket 
brugerbetalingen. Gælder 
ligeledes for 
trænersamlingen. 
Transportudgifter for 
trænere dækkes ved 
organisering af fælleskørsel. 
 
Klubben kan dække udgifter 
i deltagelse i Coach Summit 
2021. Klubben dækker ikke 
kontingent for medlemskab. 

   

Afregning DHL og RR Bestyrelsen er blevet enige 
om at anerkende Leif og 
Torkilds indsats hvilket 
afklares ved afstemning 
blandt 
bestyrelsesmedlemmerne 
(Torkild inhabil i 
beslutningen). Beløbet og 
udbetalingen fremlægges 
ved næste 
bestyrelsesmøde. 

   

 
 


