
 

Bestyrelsesmøde 7. maj 2019 

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

Pia Ostenfeldt, Rikke C. 

 

Afbud: Flemming, Bo 

 

Referat 

Ekstra ordinært årsmøde 

Enstemmigt vedtaget, at der er mulighed for nedsat kontingent i det år, hvor atleten er på efterskole. Der skal 

rettes skriftlig henvendelse til kassereren. Kontingentet lyder på 150 kr. i kvartalet. 

Skole-OL 

Der er styr på alt ting.  

Frugt afhentes i Netto på Østergade. Vand afhentes i hallen. 

Der kunne godt bruges en håndfuld ekstra hænder. 

Kommunen har lovet, at der er fyldt ekstra sand i længdespringsgravene inden skole-OL. 

Rasmus har lydanlæg med. 

Almindsø-Stafet 

88 tilmeldte indtil videre. 

Nyt tiltag ”thesmilecube”, hvor man kan få taget og udprintet sjove billeder. Det bliver sponsoreret af Spar 

Nord, Eniig og MJA. 

Atletikskole 

Flyers er trykt og uddelt til de 10-13-årige til træning, og flere har fået lidt med til deres skole.  

Den fælles portal åbner den 10. ma, hvor vi også har et opslag.  

Desværre kun 5 tilmeldte ind til videre. 

Der overvejes at lave en event på Facebook. 

Halbyggeri 

Intet nyt fra kommunen vedr. Helhedsplanen, vi forsøger at få kontakt. 

Erik har været i dialog med Elite Silkeborg.  

Økonomi 

Der er betalt 30.000 til DAF for deltagelse til stævner og ATK.  

Medlemsindberetning er sendt ind til kommunen.  

 

 



 

Dansk Atletiks Årsmøde 

Souschef i DAF stopper med udgangen af Maj.  

Afholdes 2 dage i Nyborg i november. 

Robin og Andreas skal derover i forbindelse med aspirant arbejdet. Morten og Søren M. deltager også.  

 

Aspirantnetværk i DAF 

Robin og Andreas deltager i aspirantnetværket i DAF. 

Det er et forsøg med forberedende lederuddannelse til unge i atletik.  

Der har været Workshop med idegenerering til de udfordringer DAF har. Det skal være et forum for 

sparring.  

 

Rengøring af hallen 

Hele hallen er svinet til efter etableringen af muren. Vi er i tvivl om, at de 2 løbebaner kan reddes.  

Erik Th. kontakter udlejer for løsning. 

Silkeborg Efterskole 

Mødet med dem er udsat.  

Deres elever er velkomne til at træne i klubben mod at betale kontingent, men kan stille op for egen klub til 

stævner. 

Veterandeltagelse i stævner 

Klubben har fået opkrævning fra veteranstævne.  

Deltagerne skal huske at være medlemmer af SAK77 som veteraner. 

Elektronisk stævnetilmelding 

Elektronisk stævnetilmelding er begyndt at gå godt.  

Erik har rettet til, så det er nemt at finde stævnetilmelding på hjemmesiden, hvis man bruger sin telefon. 

 

Eventuelt 

Skal vi overveje at lave et løb, når Nordskovvejen skal indvies 2021? 

 

Næste møde bliver tirsdag, den 4. juni 2019 kl. 18.30 på Ørstedsvej 15. 

 

Bestyrelsen 


