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NR Punkt fra 
dagsorden 

Beslutning/ 
konklusion 

Ansvarlig Deadline Note 

1 Thomas’ 
arbejdsbeskrivelse 

Thomas bliver trukket ud af 
sportsudvalget og fratages 
titlen som sportschef  

   

2 Træneransættelser 
for 2022 

Kun sportsudvalget kan 
ansætte/afskedige trænere i 
atletikafdelingen efter de 
udstukne rammer/økonomi. 
 
Der skal fastsættes faste 
takster ud fra hvor mange 
gange om ugen træneren er 
aktiveret og er holdledere. 
 
Trænerkontrakter per. 1. 
januar skal kun gælde i 9 
måneder. 
 
Bestyrelsen kunne godt 
tænke sig at have mulighed 
for at knytte udvalgte 
trænere, der gerne kan og 
vil yde en øget indsats, 
gennem Thomas at blive 
aflønnet for andre aktiviteter 
i klubben. 
 
Bestyrelsen sigter efter at 
opstille mere klare rammer 
for de forventninger og krav 
klubben har til trænere. 
Dette dokument bliver 
udarbejdet af 
Sportsudvalget. 

Morten 
Klitgaard 

Inden 1. 
januar 
2022 

 

3 Adgang til faciliteter Adgang til klubhus og 
cafeteriet til medlemmer fra 
14 år. 

David 
Møller 

Inden 1. 
januar  

D. 2. december: Løsning for 
adgang til vægtlokale er 
fremsendt af formand, der har 



 

 
Som udgangspunkt gives 
adgang til vægtlokale for 
atleter fyldt 18 år. David 
Møller undersøger de 
juridiske aspekter med 
henblik på et ønske om at 
give adgang til atleter, der 
er fyldt 17 år. 
 
Adgang til vægtlokalet i 
Gigantium undersøges 
nærmere. Udgangspunkter 
er fra 18 år. 

undersøgt sagen. 

 Budget Det undersøges hvorvidt det 
er muligt at få 
afdelingsregnskaber for 
specifikke atletik og motions 
aktiviteter. 
 
Medaljer trækkes ud fra 
Jysk Emblem Fabrik. 

Kassér? 
 
 
 
 
 
TNH 

  

 Event forår 2022 Bestyrelsen har afgrænset 
hvilke events klubben vil 
være med til at afvikle frem 
mod sommerferien. 
 
TNH undersøger hvor 
mange timer ekstra 
bemanding, der kræves for 
at kunne udføre de events 
klubben har. 
 
THN finder mulige datoer og 
bedste lokation for DHL-
stafetten. 

 
 
 
 
 
TNH 
 
 
 
 
 
THN 

  

 


