
 

Bestyrelsesreferat - offentligt 
Dato: 04-10-2022 
Tidspunkt: 18.00-20.00 
Deltagende: David Møller, Morten Klitgaard, Bo Birk, Jacob Olesen, Jacob Aagaard, Peter Würz, Thomas Nolan, Julian Schlegel 
Afbud: Michael Richter 
 
 

NR Punkt fra dagsorden Beslutning/ 
konklusion 

Ansvarlig Deadline Note 

 Velkommen og en bid spise – 
kort referat fra årsmøde 

    

 Overordnet gennemgang af 
økonomi – vi har snart et 
overblik over, hvordan 2022 ser 
ud. 

   DHL gav overskud. 
Udgifter på trænere, stævner og 
træningslejre ser foreløbigt ud til at 
være inden for budgetrammen. 
Der bliver brugt flere midler på 
lønninger i år. Den ekstra udgift 
dækkes dog af indtægter fra DHL, 
som venter på at blive modtaget. 
 
En del af det forventede overskud 
hensættes til 
renoveringer/investeringer i udstyr. 
Se næste punkt. 

 Investeringer – stangspring, 
gamle højdespring 

Der indhentes tilbud på højdespringsmadras. 
Der indhentes tilbud til 
stangspringsmadrassen og tilhørende 
garage. 

Julian og Jacob 
Aagaard 

D. 11. 
November 
(næste BS 
møde) 

Nyt stangspringsanlæg ville 
indeholde nyt stel, madras, 
overtræk, standersystem og 
garage. 



 

 Træningslejr 2023 Rasmus Schøn afsøger mulige lokationer og 
indhenter tilbud efter møde med 
sportsudvalget. 
 
Proces:  

- Sportsudvalget og trænere får 
præsenteret tilbud af Rasmus.  

- Sportsudvalget træffer beslutning om 
træningslejr og rammerne for den. 

- Herefter bestemmer bestyrelsen hvor 
meget tilskud, der gives per atlet. 

 

Bo Birk  Sidste år blev der givet 2500 kr. i 
tilskud per aktiv ved 
atletikafdelingens træningslejr. 

 Energibesparelser Saunaerne åbningstider begrænses. De vil 
ind til videre kun være tændt tirsdage og 
torsdage mellem kl. 18.00-21.00 så længde  
 
Stadionlyset vil aldrig være tændt efter kl. 20. 
Thomas og André afsøger mulighed for at få 
lyset til at slukke på bestemte tidspunkter, 
installere sluk knap eller reducere hvor længe 
lyset står tændt ad gangen. 
 
David indkalder Lisbeth fra kommunen til 
møde for at afsøge muligheder for bedre 
isolering af klubhus med fokus på yderdøren 
og ruder i overetagen.  

Thomas Nolan 
André 
 
 
 
 
 
 
 
 
David 

 Klubbens strømforbrug: 
21% saunaer 
29% lys ude 

 Refusionsbilag Man skal ikke forvente støtte til løb/stævner, 
hvis ikke det er blevet godkendt af 
sportsudvalget. Sportsudvalget afgør, i dialog 
med trænere, hvilke stævner/løb der gives 
tilskud til. 
 
Sportsudvalget arbejder videre med 

 
 
 
 
 
 
Bo Birk, Jacob 

  



 

kørselsgodtgørelser og finansiering til ture. 
Der ses på bagatelgrænse. Forældre skal 
ikke forvente at modtage penge for at køre. 
Bilen skal være fyldt. Der vil fastsættes faste 
takster på kørselsgodtgørelse til en del af de 
typiske strækninger. Til ture, der falder 
udenfor rammen, benyttes refusionsskema. 

Olesen 

 DHL – stafet 2023  Thomas Nolan  Der må tages gensyn til muligheder 
for teltlevering og Dansk Atletik 
stævnekalender. 

 Budget 2023 Der opfordres til at lægges afdelingsbudgetter 
til 2023. 

  Der er ønske om flere midler til 
kurser, aktivitetsudvalg atletik, fri 
initiativer og medarbejderudvikling. 
Dette kan overvejes at tage højde 
for i budgetlægningen. 

 Kontorstatus     

 Evt.     

      
 
 


