
 

Bestyrelsesmøde 11. marts 2019 

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

 

Afbud: Bo, Morten 

Referat 

Almindsø-stafet 
Kommunen har foreløbig afvist ansøgningen om at benytte Østre Søbad den 21. august 2019, da der samme 

dag køres en etape af Post Nord Danmark Rundt med start og mål i Silkeborg. 

Arbejdsgruppe overvejer om løbet skal rykkes til 20. eller 22. august, eller om kommunen er villig til dialog 

om afvisningen.  

 

Skole-OL 
Rasmus vil gerne stå for musikken. 

 

Atletik-skole 
Kommunen har bekræftet booking af stadion mandag til fredag fra kl. 8-15 i uge 27. 

Frida, Patrick og Lucas er klar til at stå for atletik-skolen. 
Arrangørgruppen satser på at få deltagerantallet højre op end sidste år ved at intensivere markedsføringen. 

 

Halbyggeri 
Der arbejdes med forberedelserne til mødet i Randers den 1. april. Randers skal udvide hallen med 6 ekstra 

ligeløbsbaner.  

Arbejdsgruppen forventer at modtage spørgetema fra kommunen snarest. 

Økonomi 

Stadig fin økonomi.  

Førstehjælpsundervisning til trænerne 
Birgitte afventer svar fra DGI . 

Eskild fra SIF vil tage fat i de andre brugere omkring en hjertestarter til området. Vi afventer. 

 

Trænermøde 20/3-19 

Morten, Pia, Karin, Robin, Erik Te., Flemming og Claus deltager.  

Bestyrelsen vil gerne have tættere kontakt med trænerteamet. Hvordan understøtter vi trænerne bedst uden 

for meget indblanding? 

Pia indleder mødet med bestyrelsens tanker. 

Uddeling af Silkeborg Kommunes Idrætspriser 

SAK77 er repræsenteret med følgende atleter:  

William Vinkler DM højde D19 

Henrik Lykke DM 60m D15 

Emilie P. DM 60m P22 

Markus Kirk DM 3000m inde / kort cross 

DM 4 x 400 m D22 Andreas Støve, William Vinkler, Robin Ostenfeldt og Esben Hansen. 



 

 

Hvad sker der i hallen i Knudlund? 

Vi får ny nabo. Der etableres en mur gennem hallen. Der skal enten være opbevaring eller salg af biler. 

Vores ting er blevet flyttet. Vi må få det indrettet bedst muligt med de nye rammer.  

Politikerne er opfordret til at komme forbi og se en træning. 

Vi skal vide inden uge 14, hvilken indgang der skal bruges til flytning. Pia afklarer dette. 

Erik Th. kontakter udlejer for at høre om mulighederne for at få toiletterne frisket op. 

Udestart 

Efter aftale med Thomas K. bliver flytning i uge 14. Der er også Ok fra kommunen. Der er lavet opslag på 

facebook. Dato for fælles udestart bestemmes på trænermødet den 20/3-19. 

Brugermøde på Søholt 

Ikke stort fremmøde. 

Det gik mest på banefordelingen. 

Kommunen blev gjort opmærksom på, at det ikke duer, Fit-Challenge er der i vores træningstider. 

Rugby eksisterer ikke længere, så de kommer ikke og træner på SAS. 

Hvis græsset bliver for langt skal der tages billede (over ca. 3,5 mm) og sendes til John.  

Ny opstregning skal vente til 2020, da det koster en formue.  

Kommunen vil undersøge mulighederne for kabelføring til inderkredsen. 

Eventuelt 

Rabataftale 

Karin vil forsøge at få en rabataftale med Racing Denmark Running Store på Nørrevænget. 

 

Mødedatoer i 2019 

 

Bestyrelsesmøder i 2019: 

Torsdag, den 11. april kl. 18.30 

Tirsdag, den 7. maj kl. 18.30 

Tirsdag, den 4. juni kl. 18.30 

Onsdag, den 14. august kl. 18.30 

Onsdag, den 11. september kl. 18.30 

Onsdag, den 9. oktober kl. 18.30 

Torsdag, den 7. november kl. 18.30 

Julefrokost for trænere og ledere: 

Lørdag, den 14. december 2019 kl. 18.00. 

 

Årsmøde og prisfest for året 2019 

Tirsdag, den 28. januar 2020 i Them Hallen 



 

 

Næste møde bliver 11. marts 2019 kl. 18.30 på Ørstedsvej 15. 

 

Bestyrelsen 


