
 

Bestyrelsesmøde 18. februar 2019 

Deltagere: Erik Thestrup, Claus, Birgitte Herskind, Robin, Erik Terkelsen, Karin Lykke, Pia 

Ostenfeldt, Flemming 

 

Afbud: Rikke, Bo, Morten 

 

Referat 

Årsmødet 

Vi var rigtig godt tilfredse med afviklingen. Lokalet var godt og maden var lækker. Dejligt at vi kunne 

bibeholde konceptet med svømning for børnene, mens der blev afholdt årsmøde. 

Tidsplanen holdt, og der var endda plads til en lille pause, hvor folk kunne gå lidt rundt og snakke. 

Vi forsøger at booke igen til næste år. Dato for årsmødet bliver 28. januar 2020.  

 

Valgt for 2 år til bestyrelsen: 

Karin Lykke, Bo Frankø, Erik Thestrup 

 

Valgt for 1 år suppleant: 

Rikke Cochran 

 

Valgt for 1 år revisor: 

Elisabeth Sloth Munch 

Robert Skov Kjeldsen 

Almindsø-stafet 
Til årsmødet blev der fundet næsten alle hjælpere til selve løbet, og Anne Sørensen vil redigere 

filmmaterialet. 

Bo Transbøl og Erik Te. skal mødes med den nye eventkoordinator Susanne i Silkeborg 12/4-19. 

Præmier er allerede klar fra sponsor Sport24 og Adidas. 

I april afholdes de første møder. 

 

Skole-OL 
Birgitte var til møde i Holstebro omkring afvikling af skole-OL. 

Der er kommet frugtordning, som Dansk Supermarked er sponsor for. Vi skal selv aftale og afhente hos 

Føtex eller Netto. 

Opmåling ved længde evt. lægge en pind ud, vi er ikke til øjemål, men vil fortsætte med at måle rigtigt op.  

Andre steder har der været andre sportsgrene med ind over til skole-OL f.eks. bueskydning og roning. 

Der er nu lukket for tilmelding, da vi har nået max. antal deltagere. 

Der kommer 1 km løb med kilometertælling i stedet for på tid. Stafetten skal kun afvikles 1 gang.  

Vi vil gerne have musik igen. 

Eventmanualen er lige på trapperne. 

 

Atletik-skole 
Vi skal finde nye til at arrangere. Forskellige navne blev nævnt, og der tages kontakt til disse. 

På årsmødet blev der spurgt ind til mulige årsager for manglende deltagelse af klubbens egen atleter + 

hvordan vi evt. kan tiltrække andre. Der kom ikke så meget retur, ud over opfordring til mere/bedre reklame 



 

for arrangementet. 

 

 

Halbyggeri 
Der er sat dato for inspirationsturen til Randers. Det bliver den 1. april. To repræsentanter fra Randers 

Kommune (+evt. deres borgmester) og et par stykker fra Randers Atletik. Vi påbegynder planlægning 

snarest. 

Økonomi 

Stadig fin økonomi. Gennemgået på årsmødet.  

Dorthe har brug for et nyt strømapparat. Det bevilges. 

Årshjul 
Flemming vil tage hul på at få ført opgaverne fra det gamle årshjul over i plan-disc 

 

Førstehjælp til trænerne 
Birgitte undersøger muligheder for førstehjælp hos DGI og følger op med Bo Frankø, som skulle undersøge 

muligheder for hjertestarter evt. fra Trygfonden eller gå sammen med SMT, da de også bruger stadion. 

 

Silkeborg Regatta 

Vi afventer, hvad der sker. Vi kunne være interesserede i evt. sportslige aktiviteter. 

 

Sportschef i SAK77 

Søren Munch har ønsket at stoppe som sportschef og have fokus på sine andre aktiviteter i klubben. Han 

har overdraget opgaverne til Per F. 

Drøftelse af sportschefens rolle i SAK77. Hvordan får vi tættere kontakt mellem bestyrelse og trænere? 

Arrangement med Sara Slott 

Søren Munch er i dialog med Sara om dato og indhold. Dato formentlig lige efter udestart. 

Udestart 

Pia har booket stadion i hele udesæsonen både stadion og kastegården fra 23/4-19. Afventer endelig 

accept fra kommunen. Pia booker stadion lidt tidligere, så vi kan starte før, hvis muligt vejret 

tillader det. 

Eventuelt 

 

Udstyr 

Sandet i springgraven i atletikhallen er blevet skiftet. 

Erik Te. og Claus mødes med Proshop Europe på SAS onsdag den 13/2-19 for at drøfte it-løsninger. 

Henvendelse fra Søren Damsgaard 

Til årsmødet blev Karin kontaktet af Søren, som er med arrangør af et rulleskiløb på Jyllandsringen. 

Han ville høre om SAK77 var interesseret i at arrangere noget sammen med dem. Søren blev bedt 



 

om at sende en mail med oplysningerne, så bestyrelsen kunne drøfte det. Ingen i bestyrelsen har 

modtaget noget. Vi afventer. 

Brugermøde på Søholt 21/2-19. 

Pia og Erik Te. deltager 

Børneattest 

Der mangler et par stykker blandt de unge trænere. Pia kontakter dem. 

Mødedatoer i 2019 

 

Bestyrelsesmøder i 2019: 

Mandag, den 11. marts kl. 18.30 

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 


