
 

Referat - OFFENTLIGT 
Dato: 9. marts 2022 
Tidspunkt: 18.00-21.00 
Deltagende: David Møller, Bo Birk Nielsen, Morten Klitgaard, Torkild Mølgaard, Julian Schlegel, Thomas Nolan Hansen, Michael Richter 
Afbud: Jacob B. Olesen, Peter Würtz 
Kategori: Bestyrelsesmøde 
 

NR Punkt fra dagsorden Beslutning/ 
konklusion 

Ansvarlig Deadline Note 

1  Godkendelse af sidste referat  Godkendt    

2  Velkommen til de "nye"  Bo Birk træder ind i SU  
(Morten Klitgaard forlader snart udvalget) 

   

3  Økonomi  Det er blevet vedtaget ved flertal, at 
regnskabet ikke bliver lagt frem til 
generalforsamlinger, men at bestyrelsen altid 
sørger for, at der er faciliteter der gør, at alle 
deltagende til generalforsamlingen vil kunne 
se, det der fremvises på præsentationen. 

  Aktiver, passiver og egenkapital for 
årsregnskabet 2021 er blevet justeret 
med henblik på den mest korrekte 
opsætning. 

4  Orientering om Royal Run &   
Nyansættelse: Cecilie  

    Sidste nyt RR: 
• Ruter er snart ved at være på 

plads. 
• Der arbejdes på at øge 

deltagerantallet.  
Første indtryk af   
Samarbejde med Cecilie:  

• Hun arbejder til at starte med 
tirsdage, onsdage og torsdage. 



 

DHL: 
• Tilmeldingen er åben og telte er 

ved at blive solgt.  
• Der er ved at blive fundet 

sponsor til madkasser.  
• Flere af de store hold har 

allerede købt telt. 

5 Frivilligstrategi – har vi sådan 
en?  

David og Thomas afsøger markedet for 
systemer der kan anvendes ifm. håndteringen 
af frivillige. Det blev ligeledes besluttet at 
bruge penge på et sådant system. Endelig 
godkendelse af beløb gives senere.  
 
Torkild er klar på at føre data i systemet og 
overdrage sine erfaringer om frivillighed. 

Thomas 
David 

 Enighed om at skabe større 
strukturering af de frivillige. Der er et 
ønske om at kunne flytte data om 
frivillige i et nyt system/database. 

6  Orientering om afholdt 
trænermøde   
Herunder, forventes snak om 
SU  

David og Morten færdiggør retningslinjer 
specielt ift. de økonomiske rammer i SU. 

  Pointer fra trænermøde ift. SU, kultur, 
miljø: Efter møde med udvalgte 
atletiktrænere er der enighed om, at der 
skabes den bedst mulig fælles kultur og 
arbejde sammen om budgetlægning i 
forbindelse med stævner. Konkret 
initiativ er fælleskørsel med bus til 
DMU. 

7  Hjælperfest - 2023?  
  

Fest for alle frivillige, der har hjulpet minimum 
tre gange i løbet af året. Det gælder både for 
løbeevents og atletikstævner. Ikke AAM-
medlemmer, som har hjulpet min. 3 gange til 
løb / stævner, inviteres ligeledes til 
hjælperfest. 
 

  Der er åbent for, at man kan komme 
med ideer til hvordan klubbens frivillige 
bedst muligt kan blive samlet. Der 
arbejdes videre med det nye koncept 
ved kommende møder. 



 

 

8  Trænerkontrakter  Trænerkontrakter færdiggjort for atletik og 
motion. 

Thomas Udgangen af 
marts.  

 

9  Lyd og Tribune   
(note: projekt skærm er 
droppet)  

   Tribuneprojektet kører, og udvalget er 
optimistisk på at renoveringen lykkes 
inden deadline. 
 
Lydanlæg er bestilt. 

10  Tid og højde  
  

 Info   Eltid er bestilt og forsendelse afventes.  
Højdespringsanlæg er blevet installeret 
på stadion og klar til udendørssæson. 

11  Klubtøj til børn  Det afklares med Jan, at klubtøj for børn kan 
bestilles hos anden part for at der fremover 
kan tilbydes flere tøjdele til klubbens yngste. 

David    

12  Evt.   
 

Støtte til Ukraine-medlem gives i form af 
buskort samt ansættelse af træner, der er på 
vej fra Ukraine. 
 
Der er købes nye (brugte) iPads til 
atletikstævner. 
 
Bo Birk organiserer et lille velgørenhedsløb/-
træning for støtte til Ukraine. 
 
Støtte gives til Emily Greve Somerset til 
Universaden med en hjælpertjans til 
motionsløb.  

David 
 
 
 
Julian 
 
 
Bo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afstemning foretaget i bestyrelsen (4 for 
2 imod) 

 
 


