
 

Bestyrelsesreferat - OFFENTLIGT 
Dato: 07-12-2022 
Tidspunkt: 18.00-21.00 
Deltagende: David Møller, Morten Klitgaard, Bo Birk, Peter Würtz, Torkild Mølgaard, Julian Schlegel (18.15), Jackob Aagaard, Signe Lehmann (gæst), Rasmus 
Schøn (gæst), Thomas Nolan (online), Michael Richter (18.30) 
 

NR Punkt fra dagsorden Beslutning/ 
konklusion 

Ansvarlig Deadline Note 

1 Velkommen, en bid mad og 
gennemgang af referater. 

    

2 Økonomistatus   TNH/MR  Posteringer er tilpasset, for at skabe 
bedre overblik. 
Bedre mulighed i 2023 for at følge 
udgifter i løbet af året. 

3 El på Skovdalen (jf. tilbud fra 
Mariendal el)  

David videresender tilbud til kommunen for at afsøge 
mulighed for betaling.  
Bestyrelsen bevilliger beløb for lysinstallation såfremt 
kommunen ikke betaler. 
Installation af lys under tribunen har prioritet. 

David   

4 Klub-spørgeskema  Sendes ud igen i 2023. 
 
Torkild og Nolan sender udvalgt materiale til David. 
David sender derefter skriv ud til de respektive 
trænergrupper med resume af spørgeskema.  

TNH, TM, David  God trivsel 
Ok tilfredshed om kontor, 
hjemmeside og SoMe 
Samlet tilfredshed er god 
Sociale er højere prioriteret i motion 
end atletik 
Ser ud til at der er en ¼ atletik 14+, 



 

der ikke deltager i sociale 
arrangementer.  

5 Sponsorstatus  Der er generel opbakning til fremlæggelse af 
videreudviklingen af sponsorkonceptet. Ved 
udarbejdelse af nye sponsorkontrakter er loftet op til 
forslag 2. 
 
DHL-billetter tilføjes til sponsorpakken. I stedet fjernes 
VIP zone ved DM 2023. 
 
De sponsorerede DHL-billetter får pålagt en deadline for 
senest anvendelse.  
 
BS inddrages inden kontrakt tegnes med guld og 
hovedsponsor. 
 
RS sender vedtaget sponsorkoncept og justerede 
regnskabstal over sponsorater til bestyrelsen. 

RS  AAM sponsortavle ved klubhuset. 
 
Sponsorpleje.  
 

6 Kontingenter – beløb og 
struktur  

Drøftes igen ved næste bestyrelsesmøde.    

7 AAM-vision og -værdier  En kondensering af de indsamlede begreber 
konkretiseres. Ny tankegange implementeres hurtigst 
muligt. Visionen skal ikke stå klar før der handles. 
Processen er flydende og værdier/vision formaliseres på 
bagkant. Implementeringen sker gennem et top-down 
princip, hvor flere trænermøder afvikles.  
Genbesøges på næste bestyrelsesmøde. 

JS   

8 Budget 2023  Flere midler til atletik arrangementer. 
Forøgelse af Talent- og elitestøtte 

   



 

9 Bestyrelsessammensætning 
2023 (hvem stopper og hvem 
fortsætter?)  

Drøftet internt    

10 Standerhejsning 2023  Dato: 8. Januar kl. 10.00 
David inviterer borgmesteren. 
Invitationen: TM og David 
Aktivitetsudvalget for atletik sørger for at 
atletikafdelingen deltager. 

TM, David   

11 Forberedelse af 
generalforsamling (inkl. dato) 

Uge 6.  
8. februar kl. 19.00 i A2 
PW booker lokale 
Indkaldelse senest d. 17. januar. Nolan sender udkast. 
 

PW, TNH  Generalforsamlingen kunne gøres 
mere attraktiv og relevant: 
Genoplive historie.  
Uddele præmier. Kåre årets… 

12 Gløgg og æbleskiver D. 15. December kl. 19.30 David, PW   

13 Evt.  På næste bestyrelsesmøde. Skal der laves en ny plan for 
renovering af stadion/klubhus. 
 
Nytårsevent d. 31. December med boblevand og 
kransekage. Der løbes en kort tur. 

   

 


