
 

Bestyrelsesmøde 25. september 2018 

Deltagere:  Erik Thestrup, Robin, Erik Terkelsen, Karin Lykke, Pia Ostenfeldt, Rikke C., Morten 

 

Afbud: Flemming, Birgitte, Claus, Bo 

 

Referat 

Almindsø-stafetten 

Næste år afholdes det 21. august 2019. 
 
Overskud kommer over 300.000. 
 
Evalueringsmøde afholdt, og der er nogle småjusteringer i forhold til afviklingen. 
 
Møde med Spar Nord og de vil gerne være sponsor igen. Det gælder også for Eniig og BDO. 
 
Fået fin evalueringsrapport fra DAF’s Bevæg dig for livet uden anmærkninger. 
 
Brugerundersøgelse: har givet interessante sva bl.a. svarer 85 %, at de vil deltage næste år. 

Arrangementet får mange rosende ord fra deltagerne. 

 

Bo og Erik Terkelsen deltager 10. november på en arrangørkonference i Middelfart, hvor de skal holde 

oplæg om planlægning og afvikling af Almindsø-stafetten. 

Skole-OL 

Kommunen har bekræftet afviklingen bliver den 15. maj 2019. 

Tilmelding åbner 1/1-19 efter først til mølle. 

Halbyggeri 

Torsdag er der møde med cykelfolkene for at afklare evt. muligheder for fælles fodslag. 

Claus har været i Odense for at se på løsningen der.  

LM-2019 

Der er ok fra bestyrelsen til at afholde LM-2019 i Silkeborg, hvis det ikke ligger for tæt på Almindsø-
stafetten, men Per M. skal selv få nedsat en styregruppe, som er ansvarlig for planlægning og afvikling. 
Bestyrelsen står ikke for det.  

 

MobilPay erhverv 

SAK77 har nu fået mobilPay erhverv nr. 39078. Det kan bruges til indbetaling af kontingent, køb af 

tøj, egen-indbetaling til stævner. 



 

Til betaling i kiosken skal der bruges boksløsning, da den anden løsning er for dyr. Vi har allerede 

et mobilnummer til Almindsø-stafetten, som kan bruges. 

 

DM-mangekamp 

Det endelige regnskab er gjort op. Underskuddet blev på 30.000 kr. 
 

Økonomi 

Er stadig god. Kontingent kommer ind igen i oktober. 
 

Midtjyske mesterskaber 

Sidste hjemmestævne. 

Per Mortensen står for det. 

Indestart 

Opslag på facebook vedr. rengøring af hallen og flytning af udstyr. Rikke koordinerer med Thomas 

Krejberg. 

Hvordan får vi forældre/atleter til at holde hallen ren og ryddelig i indesæsonen? 

Pia hører rundt hos de andre virksomheder, om vi må komme skrald i deres affaldscontainer. 

Årsmødet 

Årsmøde afholdes den 29. januar 2019 efter samme koncept som sidste år. 

Vi afventer bekræftelse fra svømmehallen.  

Julklapsjakten 

Der er stort set udsolgt. Over 40 aktive har indbetalt.  

Eventuelt 

Morten og Erik Te. deltager i Atletikkens årsmøde 27-28 oktober i Nyborg.  

Pigernes skal kunne bestille toppe, så de ser ens ud. Erik Th. har fået tilbud fra Jan. De bliver fra en anden 

leverandør end resten klubtrøjerne. 

SAK77 har fået ros af forældrene til en nystartet atlet for klubbens modtagelse af nye medlemmer. 

 

 

Næste møde bliver 24. oktober 2018 kl. 19.00 på Ørstedsvej 15. 

 

Bestyrelsen 


