
Referat af møde i bestyrelsen torsdag den 8. september 2022 

Carmen ikke mødt 

1. Gennemgang af økonomi og 
medlemssituationen 
 
 
 

Indestående på 942.000,- på de to driftskonti. 
Almindsø er ikke endelig afregnet 
Tilgang på 3 
Afgang af 4 
Siden mødet den 20. juni 2022 
 
Det har ikke været muligt at holde møde mellem 
Elisabeth og Carmen.  
 
Elisabeth er klar til at overtage kassererposten. 
Claus indkalder til overdragelsesmøde hos ham. 

2. Talentudvikling – Status på arbejdet 
 
fastlæggelse af evt. bidrag til Malthes deltagelse i 
Mannheim med udgifter for 2.110,- 
 

Eliteudvalget har drøftet om der bør laves et 
elitebudget som udgør en %-del af 
kontingentindtægterne. 
 
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 
 
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. 
 
Vi tager punktet op på næste møde i bestyrelsen. 
 
Klubben giver et bidrag på 1.110,- til Malthes 
deltagelse. Claus varetager det praktiske ift 
kontonummer og overførsel via Carmen 

 

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

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. 
 
Forslag: 125,- i timen (250,- pr træning) for to 
lærerstuderende, som forpligtes til at dække 
træning mandag og onsdag. Vi opfordrer til at 
Thomas og eller Morten tager kontakten til 
seminariet. Claus kontakten Thomas og Morten. 
Christina forsøger at finde en åbning. 
 
Claus lægger et opslag på ”Det sker i Silkeborg”. 
Elisabeth ditto på ”Vi hjælper hinanden i Silkeborg” 
 



Der er kontakt til Jesper Farschou, som gerne vil 
aktivere sit netværk og bidrage med sparring om 
motivation, mv 

4. Julklappsjaktan 2022 - bevilling af omkostninger  
 

Der er accept for at vi fastholder prisen på 1.000,- 
pr deltager og evt. forældre 

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. 

6. Mail fra Søren Munch vedr. Skole-OL 
 

Bestyrelsen bakker op om fortsat deltagelse i 
Skole-OL. 
 
Tænker ikke der skal overtegnes pga afbud i 2022, 
men deltagerantallet kan godt øges til 600. 

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

Claus kontakter kommunen ift. budget til at 
fortsætte ordningen.  
 
Hvis ikke det lykkes, tager vi punktet op til fornyet 
drøftelse. 

8. Evaluering af Almindsø Stafetten 
 
 

Succes trods et lidt laver deltagertal end tidligere. 
Overskud på 255.000,- 
 
Der var god hjælp til oprydning og generelt god 
stemning. 
 
Der var for lidt vand. 
 
Teamet bag holder evalueringsmøde den 30. sept. 

9. Digitalisering af SAS - status 
 

Den står stille! Vi forsøger igen til Black Friday 
 
Kurses i december, fx 
 
Udstyret bør ikke være i pavillonen. En boks i 
containeren eller i hallen. 

10. Orientering vedr. DAF - Sekretariatslederen 
(som lige er startet) har valgt at sige op, årsmøde 
1. oktober 2022 med tilmeldingsfrist den 17. 
september. 
 

Orienteringspunkt 
 
Claus deltager 

10. Møder frem mod Årsmødet (og igangsætning 
af søgning efter ny kasserer) 
 

4. oktober kl. 19 på SAS 
8. November kl. 19 Ørstedsvej eller Eidervej 
6. December kl. 19 Ørstedsvej eller Eidervej 
10. januar kl. 19 Ørstedsvej eller Eidervej 
 
 
Claus booker Them Hallen 

11. Evt. Generalforsamling i Elite Silkeborg den 15/9 kl. 17-
18.30. SAK deltager ikke i år. 



 
 

 

 

 


