
Referat af møde i bestyrelsen torsdag den 4. oktober 2022 

1. Gennemgang af økonomi og 
medlemssituationen 
 
 
 

Indestående på 1.095.000,- på de to driftskonti. 
2.000,-. I udestående kontingent samt fakturaer for 
15.000,-. Opkrævet kontingent for 41.000,- 
Tilgang på 5 
Afgang af 4 
Siden mødet den 8. september 2022 
 
Overdragelse af kassererposten til Elisabeth er 
igangsat.  
 

2. Talentudvikling – Status på arbejdet 
 
 
 

Eliteudvalget har drøftet om der bør laves et 
elitebudget som udgør en %-del af 
kontingentindtægterne. 
 
Kristina og Seindal laver en workshop for trænerne 
mhp aftale konkrete indsatser og aktiviteter samt 
lægge budget herfor.  
 
Generelt udarbejdes der budget for 
trænergrupperne og talentudvikling samlet set ifm. 
hermed.  
 
Drøftelse af promovering af resultater og indsatser 
for at øge stævnedeltagelsen. Større fokus på 
sociale aktiviteter. Flere hjemmestævner kan 
vænne de aktive til at deltage i stævner 
 
Promovering af Julklappsjaktan – Markus laver 
motiveret opslag og laver promovering tirsdag den 
11. oktober ifm. træningen i 6-13. 
 
En idé er at vi går sammen med DGI andre klubber 
og promoverer de sociale elementer + evt. krydre 
arrangementerne frem mod LM inde i 2023. 
Kristina er tovholder og indkalder til møde. 
 
Tik-tok videoer 
 
Elisabeth sender kontaktpersoner til Kristina. 
 
Kristina og Charlotte laver en aften i Knudlund med 
lidt hylerrundbold og forældrehygge. 
 

3. Trænersituationen - Vi holdt møde den 10. 
august, som resulterede i en række navne, som 
blev fordelt. Desværre har det ikke kastet noget af 
sig, og Thomas og Morten udtrykker igen deres 

Vi holdt møde den 10. august, som resulterede i en 
række navne, som blev fordelt. Desværre har det 
ikke kastet noget af sig, og Thomas og Morten 
udtrykker igen deres frustration. 
 



frustration, jf. mail sendt her til aften (se 
vedhæftet word-dokument). 
 

Der er kontakt til en potentiel træner til 
grundtræning efter møde med Jesper Faurschou og 
Maries (12-13) far, som er tidligere kaster, er 
kontaktet 
 
Charlotte Kunø tilbyder at lave test, enkeltseancer 
mv. 
 
Der er åbning ift. seminariet – Thomas og Morten 
laver kort skriftligt oplæg.  
 
Forslag: 125,- i timen (250,- pr træning) for to 
lærerstuderende, som forpligtes til at dække 
træning mandag og onsdag.  
 
Claus lægger et opslag på ”Det sker i Silkeborg”. 
Elisabeth ditto på ”Vi hjælper hinanden i Silkeborg” 
Afventer de øvrige åbninger 
 
Der er kontakt til Jesper Farschou, som gerne vil 
aktivere sit netværk og bidrage med sparring om 
motivation, mv 

4. Mail fra Søren Munch vedr. Skoleordning - vil vi 
selv finansiere eller skal vi søge kommunen?  

De penge vi fik var fra en udviklingspulje, og herfra 
kan man ikke søge til samme formål igen. Så enten 
skal vi redefinere formålet, søge skolesektionen 
eller finansiere det selv. Alternativt skal ordningen 
stoppe. 
 
Claus kontakter kommunen mhp en drøftelse. Evt. 
samfinansieret med DGI 
 
Behov for alternativ promovering – fx silkeborg 
Idrætslærerforening, hvis det stadig findes. 

5. Mail fra Peer vedr. kasteudstyr og overdækning, 
jf. nedenfor 
 

Claus beder Bo og Peer komme tilbage med 
angivelse af behov samt priser på udstyr 
 
Claus kontakter kommunen ift. hætter til 
kasteringen. Afventer oplæg fra A-sport 

6. Digitalisering af SAS - status El-tid er defekt. Erik laver et oplæg omkring behov 
for nyt udstyr. 
 
Kursus i løbet af vinteren – udstyr købes Black 
Friday. 

7. Orientering fra Årsmøde i DAF 
 

 

8. Almindsø – opsamling efter evalueringsmøde 30. 
september 
 

En del forslag om småjusteringer, fx adgangsveje 
og transport af vand. Flere starter på walken. 
 



Sparnord forventer at være klar til at bakke op – 
skal søges. 
 
Sparnord er med på at lave et arrangement 
lørdagen efter løbet. 
 
Sport24 er klar til at være præmiesponsor igen. De 
overvejer at lave mulighed for bestilling af t-shirt. 

9. Opstart af indesæsonen 
 

Vi flytter søndag den 23. oktober 
 
Bo og Thomas koordinerer. Kommunen er booket 

10. Forberedelse af årsmøde 
 

Them Hallen er booket 
 
Claus laver skriftligt oplæg om emner 
 

11. Evt. Markus bager til næste bestyrelsesmøde  
 
Idræts- og Fritidskonference på Campus den 9. 
november klokken 19-22. Claus deltager 
 
Træner- og dommerkurser. Michael tager en dialog 
med de øvrige trænere mhp at sætte hold. 
 
Status på julefrokost – 17. december. Elisabeth 
melder ud! 
 
Hjemmeside!!  
 

 

 

 


