
Bestyrelsesmøde via Messenger grundet Corona-krisen 
 
Næste bestyrelsesmøde  
Torsdag den 16. april kl. 19.30 via Messenger 
 
Tilstedeværende. 
 
 
Fraværende med afbud: 
Birgitte Herskind 
Karin Lykke 
 
 
Dagsorden. 
 
1. Corona og SAK77 (D) 
2. Tøjdesign (O)  
3. Ansøgning om midler fra trænere (D) 
4. Atletikskole (O)  
5. DGI – regatta (D)  
6. Førstehjælpskursus (E)  
7. Fastsættelse af mødedatoer for bestyrelsen (D) 
8. Skole-OL (O)  
9. Brugermøde SIF 20/2-20 (O)  
10. Udestart (O)  
11. Skolekit på SAS (O) 
12. Atletikhal (O)  
13. Nordskovløbet (O)  
14. Evt. 
 
 

 
 
 

Ad.1 
SAS er blevet lukket grundet corona-krisen. 
Der opkræves kontingent for Q2 på normal vis på baggrund af en forhåbning om, at træningen kan 
genoptages efter påske. Erik Th. skriver på opkrævningen en forklaring om at vi fortsat opkræver 
kontingent da vi jo fortsat har de samme udgifter til huslejer, kontingenter etc. 
Der sættes en seddel op på døren til hallen med besked om, at SAK 77 har aflyst al træning i hallen 
indtil videre. 
 
Ad. 2 
Rikke har ikke hørt noget fra Jan. Claus informerede at Jan skulle have sendt bestilling videre til 
Italien, men det er vel gået helt i stå dernede !?! 
Rikke sender lige en ny forespørgsel til Jan, om end vi jo nok godt kender svaret. 
 



Ad.3 
Morten har på vegne af trænerne søgt om et beløb på kr. 4.000 til indkøb af træningsudstyr primært 
til sprinttræning. 
Bestyrelsen godkender ansøgningen. Morten sørger for at sætte gang i indkøbet. 
 
Ad.4 
Vi håber fortsat at kunne afholde Atletik-skole i uge 27, men den nuværende situation gør, at vi lige 
afventer lidt. 
 
Ad.5 
Regatta-mødet er blevet aflyst og udsat på ubestemt tid grundet Corona-krisen. 
 
Ad.6 
Birgitte melder, at det var en superfin dag. Der var desværre ikke så mange som håbet. Tænker at vi 
på sigt skal afholde lignende. Måske kan Thomas Skaarup (som er uddannet instruktør) 
og Birgitte forestå det. 
 
Ad.7 
Vi holder foreløbigt fast i mødet den 16. april og tager stilling derfra. 
 
Ad.8 
Indtil videre er det den 13.5. Men myndighederne vurderer, at det topper i slutningen af april. Det er 
formodentlig ikke realistisk at afholde et arrangement den 13.5 med 500 deltagere. Tænker at vi er 
klogere på dette punkt efter påske. Birgitte skriver, hvis der pludselig kommer nyt. 
De arrangementer, som var planlagt i marts og april er foreløbigt aflyst. Vi tager det op igen på næste 
møde. 
 
Ad.9 
Som ventet handlede det mest af mødet om opstregning af boldbaner og udskiftning af fodboldmål 
til helsvejsede aluminiumsmål  
 
Der var dog også mere interessante ting: 

• Det skulle være blevet ordnet sådan, at elstik i brøndene nu kan anvendes uden risiko. Der 
var angiveligt en alvorlig fejl på et relæ, men det skulle være ok nu. Det må vi så teste. 

• Man var opmærksom på problemet med sand på løbebanerne efter reetablering af flisekanten 
bag sargen. Banerne bliver støvsuget og dette er allerede sket. 

• Man har undersøgt prisen for at få kasteburet på stadion opgraderet til at overholde de nye 
regler fra IAAF. Det vil formodentlig koste om mod 200.000 kr. Jeg har aftalt med John 
Kudsk, at vi hellere vil have løst problemet med en overtræksmadres til det andet 
højdespringsanlæg. Her skal vi lige have præciseret, hvad det præcist er, vi mangler. 

• John Kudsk har gjort forvaltningen opmærksom på, at de skal forvente indenfor 2-3 år at 
skulle renovere og geniale hele belægningen på stadion, da den efterhånden har en alder, der 
påkræver dette. Det er formodentlig en operation til mellem 1 og 3 mill. kr. 

• Iøvrigt går John Kudsk ikke på pension nu alligevel. 
 
Ad.10 
Grundet coronakrisen bliver det ikke muligt at starte udetræningen som planlagt 1. april. Det er også 
fortsat uvist hvornår det bliver muligt, så vi må afvente situationen. 
 



Ad.11 
Claus har taget over på dette efter Pia. Anders fra kommune har foreslået, at vi opjusterer 
ansøgningen til 30.000 kr, så der dels er mulighed for at supplere udstyret og dels for at tilbyde 
pakker til skolerne med en aflønnet instruktør. 
Der er ansøgningsfrist 5. april og Claus sørger for ansøgning. 
 
Ad.12 
Der har været  nyt møde om helhedsplanen og foruden de overordnede tanker for Søholt er en 
atletikhal stadig nævnt i planerne. 
Claus redegjorde for tankerne bag projektet for helhedsplanen. 
Nyt møde om helhedsplanen er fastsat til 4. maj. 
 
Ad.13 
Vi var blevet forespurgt om vi ville afholde et arrangement i forbindelse med indvielsen af de tre 
stibroer over Nordskovvej den 18. marts. Det var vi lidt tilbageholdende i forhold til, da det var svært 
at se noget udbytte af. Med den seneste udvikling viser det sig så vist at være klogt, at vi ikke 
kastede kræfter i dét, da det ville være blevet aflyst alligevel. 
Forud for dette har vi et par gange haft aftal en besigtigelsestur på MTB i området, men begge gange 
måtte det aflyses p.g.a. orkan og styrtregn. Efter aflysning af det med stibroerne haster det så ikke 
længere så meget, så vi venter nok til vejret bliver lidt bedre og vi igen må cykle så tæt, at vi kan 
snakke sammen 
 
Ad.14 
I forhold til Almindsø-stafetten er vi enige om, at der kan åbnes for tilmelding medio april med en 
klausul om, at deltagerne får pengene tilbage, hvis vi må aflyse. Det forudsætter dog, at vi kan få 
samme aftale med Sportstiming, Proshop Europe og Atletik-TV. Det undersøger Erik og Bo og 
melder tilbage inden næste bestyrelsesmøde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


