
 

Referat  
Dato: 03-11-2021 
Tidspunkt: 18.00-21.30 
Deltagende: David, Morten, Ib, Jacob, Jakob, Julian, Michael og Torkild 
Referent: Julian 
Kategori: Bestyrelse 
 
 

NR Punkt fra 
dagsorden 

Beslutning/ 
konklusion 

Ansvarlig Deadline Note 

1 Økonomi overordnet    Status for økonomien er 
rigtigt god og 
omstændighederne taget i 
betragtning mere end 
fornuftigt. Overskud for 
2021 forventes at ligger 
over 2 mio. kr. ved 
udgangen af året. 

2 Tribune    Revurderede tegninger 
fremsendes snart af 
arkitekten. Aftale mellem 
klubben og kommunen er 
på plads i forhold til 
finansieringen. Tidsplanen 
er lige nu, at ombygningen 
starter i marts og færdig 
start maj.  

3 Case vedr. Villy Arrangementer i klublokalerne 
kan kun afholdes for 
klubmedlemmer. 

   

4 Oplæg til 
budgetlægning 

Hver afdeling kommer med 
nogle nøgletal d. 24. 
november. Disse nøgletal vil 
blive benyttet til visionsdag d. 
27. november. 
 
Forhåndsgodkendelse af køb 
for redskaber til DM-ugen 
2022: 

- eltid (ved 
undersøgelse af 
medfinansierings 
muligheder) 

- højdespringsmadras 
(ved undersøgelse af 
medfinansierings 
muligheder. 

  Ud fra klubbens værdier 
kunne der laves en top 
down fordeling af fordeling 
af midler, hvorefter der 
kunne laves en buttom up 
fordeling af midler i de 
enkelte ressourceområder. 
Ud fra værdiprocessen 
udarbejdes budgettet for 
2022. 
 
Træningslejr betales ås sent 
som muligt for at sikre 
minimering af tabte 
omkostninger i tilfælde af 
aflysning. 
 



 

Ligeledes 
forhåndsgodkendelse 
- stangspringsstænger 

(under forudsætning at 
flere atleter tilbydes 
stangtræning) 

 
Budget for træningslejr 2022 
godkendes. Betales så sent 
som muligt. 
 
Klubtøj til trænere. 20.000 kr. 
til motion, og der afsøges 
ligeledes at købe nyt tøj til 
atletik inden for samme 
beløbsramme.  
 

Motionstrænere tilbydes 
flere nye tøjdele. For 
atletiktrænere undersøges 
mulighed for udlevering af 
vand- & vindtætte jakker.  

5 Gennemgang af 
stillingsbeskrivelse 

Bestyrelsesmedlemmer 
gennemlæser udkast til nye 
stillingsbeskrivelser til 
klubbens ansatte. Ved næste 
møde står de nye beskrivelser 
klar, for at kunne blive 
eksekveret i start 2022. 

   

6 Gennemgang af 
SoMe, SharePoint 

Bestyrlesen vil en over de 
næste par måneder samle 
bestyrelsesmaterieler i 
klubbens fildelingssystem. 
Micheal Richter får 
videresendt mails fra kasser 
Formands abonnement bliver 
opgraderet 
Julian skal have samlet sine 
abonnementer. 
Jacob B.O. skal have mail 
(mangler fortsat) 

   

7 Udbetaling af 
honorar (Torkild 
inhabil) 

Bestyrelsen har fundet en 
løsning på udbetaling af 
honorar til Torkild og Leif. 

   

8 Elitekrav og 
anerkendelse 

I forbindelse med flere af 
klubbens atleter er blevet 
udtaget til (forskellige 
niveauer af) landshold, er det 
nødvendigt at finde en 
finansieringsmodel til disse 
atleter ved næste møde. 

  Diskuteres til værdiseminar 

 


