
 

Bestyrelsesmøde 28. august 2018 

Deltagere:  Erik Thestrup, Flemming Blauert, Claus, Robin, Erik Terkelsen, Karin Lykke, Pia 

Ostenfeldt, Rikke C. 

 

Afbud: Flemming, Morten, Birgitte 

 

Referat 

Almindsø-stafetten 

Er veloverstået. Der var udsolgt. Der var 3031 gennemførende deltagere. Det største antal nogensinde. 

Selve arrangementet forløb uden store udfordringer. Der blev brug for en ambulance, og beredskabsplanen 

virkede heldigvis. Manden som faldt om, har haft ringet til Bo Transbøl og rost forløbet.  

Live-tv var succesfuldt, men livesendingen fra bakken virkede først efter en ½ time. 

Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen forventes klar i slutningen af denne uge. 

Næste år afvikles løbet 21. august 2019. 

Rent økonomisk ser det ud til at vi kommer over de 300.00 kr. i overskud. 

Det eneste, som udfordrer lidt er den allersidste oprydning sidst på aftenen, da folk er ved at være godt 

brugte på det tidspunkt. 

Skole-OL 

Dato for næste års skole-ol bliver den 15. maj 2019. 

Pia, Ole og Birgitte står for planlægningen. 

Booking af stadion skal fremover ske i planbook. 

Atletikskole 

Skal det hedde noget andet for trække flere deltagere til? 

Atletikskolen blev gennemført med 12 deltagere. 

Der blev hygget, men 1 deltager var så uheldig at brække armen.  

Vi skal undersøge, hvorfor der ikke kommer flere f.eks. spørge forældre på årsmødet. 

Halbyggeri 

Borgmester Steen Vindum er begyndt at tale om indendørsatletik sammen med cykling. 
Ellers er der ikke så meget nyt. 

Det materiale som er indsendt, er både hørt og set, og behovet forstås, men hvordan kommer vi i reel 

dialog med politikerne? 



 

LM-2019 

Per Mortensen er blevet spurgt, om Silkeborg ikke skal tage den tjans næste år? 
 
Selve stævnet er det mindste af det. Det er forplejning og overnatning, som virkelig trækker tænder ud. 
Det skal være sidste weekend i august 2019, hvis det overhovedet skal kunne lade sig gøre. 
 
Vi afventer Per Mortensen. 

 

MobilPay erhverv 

Vi skal finde en løsning på MobilPay.  

 

Vi kan ikke blive ved med at bruge et privatnummer til indbetaling. Bankerne er opmærksomme på 

det. 

 

Ny træningsstruktur 

Der er lavet ny træningsstruktur. 
 
Vi afventer evaluering fra atleter og trænere. 
 
En af atleterne har sagt, at træningen virker mere struktureret, og der bliver trænet flere forskellige 
øvelser. 

  

DM-mangekamp 

Det er også veloverstået.  
Vi har fået meget ros for hele stævnet, både afvikling, faciliteter, forplejning og venlige hjælpere.  
 
Det giver underskud, som forventet. Vi kender ikke det endelige beløb endnu. 
 
Vi har fået stadion opgraderet. Vores organisation fungerede. 

 

DAF var meget tilfredse med afviklingen. SAK 77 er kommet på kortet i atletikkredse i forbindelse med 

afvikling af mesterskaber. 

Det var en ide at søge DGI puljen til lydanlæg. FS-lyd vil komme med et tilbud på anskaffelse. 

Få tilbud fra ENIIG på trådløst netværk til SAS. 

Anskaffelse 5-6 bærbare, så det er muligt at taste direkte ind ved stævner og skole-OL. 

Vi skal have noget i tårnet til at afdækning af elektronik ved regnvejr. 

Hvad med en sliske ved kuglestød, har vi en i klubben, som kan lave det? 

De nye startblokke duer ikke, da de kan skubbes tilbage.  Kommunen skal kontaktes for ombytning. 



 

Økonomi 

Ser fin ud efter indtægter fra Almindsø-stafetten. 
 
Vi har fået en del penge ind fra Motorvejsløbet. 

Vi har en sund økonomi. 

Indestart og rengøring af hallen 

Vi starter inde i uge 43. Trænerne informerer. 

Der indkaldes til fælles rengøring af hallen inden.  

Julefrokost 

Lørdag den 15. december 2018 kl. 18.00 for trænere og bestyrelsen 

Birgitte og Rikke arrangerer  

Julklapsjakten 

Deltagergebyr er hævet til 975 kr. per person. 

Sidste år gav klubben et tilskud på mellem 10-15.000 til turen. 

Eventuelt 

Atletikkens årsmøde i Nyborg 27. og 28. oktober, hvem deltager? 

 

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

 

 

Næste møde bliver tirsdag, den 25. september 2018 kl. 19.00 på Ørstedsvej 15. 

 

Bestyrelsen 


