
 

Bestyrelsesreferat - OFFENTLIGT 
Dato: 06-04-2022 
Tidspunkt: 18.00-21.00 
Deltagende: David Møller, Morten Klitgaard, Torkild Mølgaard, Bo Birk Nielsen, Jacob B. Olesen, Julian Schlegel, Thomas Nolan Hansen 
Afbud: Michael Richter, Peter Würtz 
 

NR Punkt fra dagsorden Beslutning/ 
konklusion 

Ansvarlig Deadline Note 

1 Indslag v. Nolan Der er stemt for at købe programmet til frivillig 
håndtering under forudsætning af følgende:  

- Det ønskes at opsigelsesfristen efter 
de første 12 måneder sænkes til 1 
måned 

- Det accepteres, at opsigelsesfristen 
bliver op til 3 måneder 

- hvis muligt forhandles købsprisen og 
abonnementsprisen (oplyst i Nkr.) ned 
i forhold til det aktuelle tilbud. 

TNH Hurtigst muligt  

2 Orientering om Royal Run, DHL, 
DM Senior m.m. fra TNH 

   THN orienterede om:  
Faciliteter, Fondsansøgninger, 
Status ERST – coronaansøgning, 
Kontingentrestancer, 
Tilskudsregnskab, Aktuelle 
medlemstal, Mulighed for 
praktikant, Info MIIT IT, 
Trænerkontrakter, 
Kurser; Dommere til DM, Skole 
OL, trafikofficials 
DAF: Bo Overgaard er fratrådt og 
bestyrelse minimeret 



 

 
DHL: Aftale med lufthavnen er 
lavet for nemmere transport til 
området.  
 

3 Økonomi Fremadrettet vil adgangsbrikken til klubhuset 
blive lukket, ved manglende indbetaling af 
kontingentet. Adgangsbrikken bliver først 
aktiveret igen ved indbetaling af manglende 
kontingent og et gebyr på 75 kr. 

TNH   

4 Orientering - dommerkursus  Julian  Datoer til dommerkursus er på 
plads og lagt ind i Connect.  

5 Klubtøj  David Møller  David har fundet Adidas klubtøj til 
de yngste op til 13 år i klubben.  

6 DM Masters 2022 AAM byder ikke ind med at afholde DM 
Masters i år. 

  Klubben blev spurgt, om vi vil 
afholde det. 

7 Annoncer hos MigogAalborg Der indgås ikke nogen aftale med mediet.     

8 Evt. Udarbejdelse af AAM-vision og strategi. 
David, Julian og Bo Birk melder sig for at 
videreføre arbejdet i et udvalg. 
 
AAM stiller fortsat hjælpere til Aalborg 
Halvmaraton, som følge af de ekstraordinære 
omstændigheder hos DGI Nordjylland i år. 
Fra næste år vil klubben ikke længere stillere 
hjælpere til rådighed. Vi er fjernet som 
medarrangører af arrangementet grundet, at 
et flertal ikke finder, at honoreringen som 
bidrager matcher angivelsen af, at AAM er 

David Møller 
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anført som medarrangør. 
 
Jacob B. Olesen fastlægger dato til 
arbejdsdag til opfriskning af klubhus m.m. 
Dato kommunikeres til Cecilie 
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