
Årsmøde referat 2021 

 
Grundet Coronarestriktionerne afholdes årsmødet i år online, via Teams. Afstemningerne undervejs 

bliver afgjort via platformen Menti.com. 

 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Bo Transbøl som dirigent.  

Uden modkandidater vælges Bo Transbøl som dirigent. 

 

2. Formandens beretning 

Claus Birn Jensen afgav beretning for bestyrelsesåret, og orienterede blandt andet om 

bestyrelsens arbejde med træning i en Corona-tid, atletik-skole, orienterede om det nye 

tøj, takkede afgående trænere og bød velkommen til nye. Endvidere orientering om fokus 

for 2021, som blandt andet vil omfatte en elite-politik, vurdering af nye medlemssystem og 

ikke mindst forskønnelse af den slidte pavillon. 

 

3. Beretning fra udvalg 

a) Trænergruppen 6-9 år 

Trænergruppen vil gerne udbringe ros til atleterne, for deres gode indsats og humør 

til fællestræningen. 

Fremmødet har været stabilt, med omtrent 10 atleter pr. gang.  

Trænerne er glade for at have en stor kapacitet, med fire trænere, der stiller to pr. 

gang. Hvilket de oplever giver mere overskud til de enkelte atleter, og en bedre 

afvikling af træningen. 

 

b) Trænergruppen 10-13 år 

Træningen har været gennemført så godt som muligt, inden for 

Coronarestriktionernes begrænsninger. Med nye tiltag og ændret setup, har det 

været muligt at gennemføre fællestræningen tilfredsstillende. 

Der har til trods for Coronasmitten været et pænt fremmøde på 10-20 atleter pr. 

træning. 

Stævneaktiviteten har desværre næsten ikke været eksisterende. Men det lykkedes 

at afholde Midtjyske-mesterskaber i starten af oktober, med atleter fra både SAK77 

og et par naboklubber, og et daværende forsamlingsforbud på 50 personer. 

 

c) Trænergruppen 14+ og løbegruppen 

Der er sket udskiftninger i trænerestaben, hvor Thomas Skaarup ikke længere er i 

klubben. 

Til trods for Coronasmitten kan der af bedrifter nævnes, at vi havde syv deltagere 

ved DM-senior inde. Hvilket beviser at det er lykkedes for den ældste gruppe at 



fastholde medlemmerne bedre end hidtil. Desuden er der blevet hentet flere 

medaljer ved mesterskaberne og en masse personlige rekorder. 

Udfordringerne ved restriktionerne har båret sit præg, men vi har været gode til at 

indrette os under de nye forhold, og stadig kunne tilbyde træning i mindre grupper, 

og holde gang i atleterne. Som også ses ved at atleterne vender tilbage til 

fællestræningen efter nedlukningerne. Atleterne har også selv vist stor træningsiver 

og vedholdenhed. 

 

I løbegruppen, som i øjeblikket består af 10 personer, har der været både plusser og 

minusser ved den seneste sæson. Den mindre stævndeltagelse har muliggjort en 

langsigtet træning. Men omvendt har det også deraf været svært at forberede sig 

på noget specifikt, til stor frustration for alle. 

Der er dog vundet syv danske mesterskaber i løbegruppen, og Markus Kirk Kjeldsen 

har fået to noteringer på U20 verdensranglisten. 

Træneren Søren Munch understreger, at der er altid plads til flere løbere, så hvis 

nogle af de andre aktive i klubben skulle have lyst, er de meget velkomne til at 

kontakte ham. 

 

d) Status fra haludvalget 

En mindre gruppe af bestyrelsesmedlemmer har i en længere periode arbejdet 

meget intens med at muliggøre etableringen af en atletikhal i Silkeborg. Bl.a. 

igennem møder med de relevante udvalg, borgmesteren og andre relevante parter. 

Gruppen har taget del i udarbejdelsen af helhedsplanen for Søholt, hvor en 

atletikhal ville være det mest naturlige og logiske at opføre, med dens mange 

anvendelsesmuligheder. Projektet har vundet stor opbakning fra lokale 

interessenter, såsom Elite Silkeborg og Idræt om dagen, samt de mange 

nærliggende skoler/uddannelsesinstitutioner. Planen er at hallen skal etables 

siddeliggende med selve atletikstadion.  

 

e) Almindsø-Stafetten 2021  

Til stor ærgrelse kunne Almindsø-Stafetten desværre ikke afholdes i 2020, pga. 

Coronarestriktionerne der fastsatte et forsamlingsforbud på 100 personer. 

Som et fremtidigt tiltag vil arrangørgruppen gerne hejse fem store balloner over 

pladsen ved Østre Søbad, med hver deres dedikerede plads. Som skal finansieres 

igennem reklame på ballonerne, af firmaer som køber sig hertil. 

SparNord har allerede givet opbakning til Almindsø-Stafetten 2021, med et tilskud 

på 48.000kr. 

Arrangørgruppen vil gerne forsøge sig med et juniorteam af enkelte nye personer, 

som giver en hånd med i deres arbejde. 

Datoen for Almindsø-Stafetten 2021 er den 25. august. 

 

4. Godkendelse af regnskab 



Regnskabet er godkendt af begge revisorer. 

Regnskabet for 2020 ender med et overskud på 25.741kr. Klubbens passiver beløber sig 

således i alt på 656.697,41 kr. 

Der er ingen indvendinger til regnskabet, og er godkendt. 

 

5. Orientering om Nordskovsløb og Silkeborg halvmaraton 

Almindsø-stafetten er fortsat SAK77 økonomiske livsnerve. For at bibeholde og udvide 

klubbens drifter er det nødvendigt at afholde nye arrangementer og events, der kan bringe 

økonomiske midler til klubben. Så vi i fremtiden ikke i lige så stort omfang er afhængige af 

afholdelsen af Almindsø-stafetten. 

 

Der er et arrangement under opbygning i forbindelse med åbningen af Nordskovvejen, som 

af klubben arrangeres i samarbejde med SMT. Kommunen bakker fuldt op om afholdelsen 

heraf. Den forventede afvikling er den 2. oktober 2021. Tanken er at det skal indeholde 

både motionsløb, walk, og MTB-løb, samt andre muligheder. På nuværende tidspunkt er 

der dog stadig tvivl om hvorvidt strækningen åbnes i en eller to etaper. Der er brug for stor 

hjælp til både at planlægning og afvikling, så alle interesserede er meget velkomne til at 

melde sig til arrangørgruppen. 

 

RacingDenmark har planer om at afholde et stort halvmaratonløb igennem Silkeborg, den 

15. maj 2021. Hvor SAK77, for at støtte op om det, har sagt ja til at bidrage med hjælpere. 

 

6. Præsentation af Samværspolitik 

Som reaktion på og led i både Team Danmarks og DAF’s fokus på håndtering af seksuelle 

krænkelser, og deres politikker og initiativer i forbindelse hermed, har bestyrelsen 

udfærdiget en samværspolitik for SAK77. Samværspolitikken vil hurtigst muligt være at 

forefinde på klubbens hjemmeside. Skulle der være kommentarer eller forslag til selve 

politikken, er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlem Rikke Cochran. 

 

7. Forslag om forhøjet indmeldelsesgebyr 

I forbindelse med lanceringen af det nye klubtøj, som er af væsentlig bedre kvalitet end det 

forhenværende, og derfor tilsvarende dyrere, foreslår bestyrelsen at hæve 

indmeldelsesgebyret med 50 kr. Så prisen fremover vil være 350kr for indmeldelse og 

medfølgende t-shirt. Derudover foreslår bestyrelsen også at bibeholde de nuværende 

kontingentpriser. 

Med 89% af stemmerne for, er forslaget godkendt. 

 

8. Valg af kasserer og revisorer 

Erik Thestrup er på valg og genopstiller ikke. 

Bestyrelsen foreslår Susan Elise Olesen som ny kasserer. Uden andre kandidater vælges 

Susan Elise Olesen som ny kasserer. 



Robert Skov Kjeldsen og Elisabeth Sloth Munch genopstiller begge som revisorer. Uden 

modkandidater genvælges begge. 

 

9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant 

Rikke Brønnum Cochran genopstiller som bestyrelsesmedlem. Uden modkandidater 

genvælges Rikke. 

Bestyrelsen foreslår Markus Kirk Kjeldsen som nyt bestyrelsesmedlem. Markus Kirk vælges 

uden indvendinger. 

Birgitte Herskind genopstiller som suppleant. Uden modkandidater genvælges Birgitte. 

 

10. Evt. 

Søren Munch foreslår bestyrelsen at række ud til klubbens medlemmer vedrørende 

genereringen af nye arrangementer og events. 

Per Mortensen bemærker at klubben har den dedikerede ”kiosk-kasse” til netop fremtidige 

arrangementer for klubbens medlemmer. Kasserer Erik Thestrup fastslår hertil at kiosk-

kassens beholdning er på mellem 30.000-31.000 kr. 

Thomas Krejberg gør bestyrelsen opmærksom på en ordning for nedsat kontingent for 

atleter på efterskole og i sabbatår. Der gerne skulle bevirke at de forhåbentlig ikke melder 

sig helt ud af klubben, og vender tilbage igen. 

Søren Munch spørger til den forhen eksisterende elitepulje, og budget for 2021, samt hvad 

der er økonomisk rådehed til.  

Erik Thestrup takker bestyrelsen for dens overbærenhed med hans helbredsmæssige 

situation. 


