
 

Bestyrelsesmøde 11. april 2019 

Deltagere: Birgitte, Robin, Erik Te., Karin, Pia Ostenfeldt, Morten 

 

Afbud: Bo, Flemming, Claus, Erik Th. 

 

Referat 

Almindsø-stafet 

Dato flyttet til torsdag den 22. august 2019. 

Første møde i styregruppen i sidste uge.  

Der er møde med kommunen og sport24.  

Der åbnes for tilmelding 12. april. Ny hjemmeside klar og oppe at køre.  

Der skal sendes mail ud til ca. 2500 personer for at gøre opmærksom på den nye dato. Der bliver 

også sendt mail ud til de hjælpere, som allerede har meldt sig. 

Skole-OL 

15. maj 2019 

Ca. 1 uge før stævnet får vi besked fra DAF om, hvor vi kan hente sponsoreret frugt. 

Samaritterne: Birgitte Herskind, Dorthe Østergaard og Flemming Vejlgaard. 

Dansk Supermarked er officiel sponsor for Skole-OL. 

Vandflasker fra hallen bruges til Skole-OL. 

Der er bestilt hylere. 

Vi måler op med målebånd og el-tid. 

 

Atletik-skole uge 27 

Frida, Patrick og Lucas står for det med hjælp fra Claus.  

Der er lavet spiseseddel med hjælp fra Erik T.  

Aktiviteten kan ses på kommunens portal over tilbud i sommerferien. 

Erik vil undersøge, hvad det koster at trykke flyers. Der kommer reklame på skoleintra, og de unge 

mennesker har lovet at sætte reklamer op på skoler mv. 

Pia sender besked med ud til de skoler, som er tilmeldt skole-OL. 

 

Halbyggeri 

Godt besøg i Randers. Fik skabt fælles referenceramme. Politikerne refererer fortsat til 

helhedsplanen, som ingen kender status på. Arbejdsgruppen sender opfølgning til deltagerne fra 

Silkeborg Kommune. 

Opfølgning på trænermøde 

Forældrefolder og Elektronisk tilmelding 

Forældrefolder er opdateret, trykt og lagt i pavillonen på SAS.  

Elektronisk stævnetilmelding virker. 

Fællesmøde med trænerne og bestyrelsen 2 gange årligt. 



 

Der indkaldes til ekstraordinært Årsmøde med et punkt:  Forslag om indførelse af 1/3 kontingent for 

atleter på efterskole el.lign. Giver rettighed til at deltage i træning og stævner. Pia indkalder. 

Afholdes sammen med næste bestyrelsesmøde 7. maj 2019 kl. 18.30. 

Økonomi 

Ansøgning om elitestøtte godkendes. 

 

Elite-Silkeborg 

Per Fløjgaard er ny kontaktperson for klubben. 

 

LM 21.-23. juni 

Per M. og Elisabeth M. er ansvarlige. 

Stadion er booket. 

Hjemmestævne 25. april 

Stadion er booket. 

Per M. er ansvarlig for afvikling. 

Førstehjælp til trænerne 

DGI har svaret, at det koster 3200 kr. + moms med et deltagerantal på max. 16 personer. Birgitte 

kontakter Bo Transbøl, da vi mener, at der er mulighed for at få det gratis. 

 

Arrangement med Sara Slott 

Dato bliver 25/5-19 fra 14.30 til ca. 20.00 

Kun for piger/kvinder. 

SAS og Skyttehuset er booket. 

Per F. og Søren M. er ansvarlige. 

 

Eventuelt 

Er den nye mur i hallen i Knudlund bygget forsvarligt? Rikke undersøger dette. 

 

Næste bestyrelsesmøde og ekstraordinært årsmøde 7. maj 2019 kl. 18.30 på Ørstedsvej 15. 

 

Bestyrelsen 


