
Referat af møde i bestyrelsen mandag den 20. juni 2022 

Afbud fra Kristina og Michael 

Carmen ikke mødt 

1. Gennemgang af økonomi og 
medlemssituationen 
 
 
 

Indestående på 748.000,- Der er styr på 
lokaletilskud,. Der er betalt til Intrum – måske 
overforfalden gæld? Bidrag fra Flügger på 1.286,- 
Tilgang på 5 
Afgang af 3 
Siden mødet den 30. maj 2022 

2. Talentudvikling – Status på arbejdet 
 

Punktet udsættes pga afbud fra Kristina og Michael 
 

3. Trænersituationen - Thomas har sagt op som 
koordinerende træner. Han løber ikke fra posten, 
men udbeder sig en afløser. Han vil gerne 
fortsætte i regi af talentsatsninger og specialiseret 
træning (spring). Han er demotiveret af manglende 
stævnedeltagelse fra atleterne og den lange 
periode med underbemanding på trænersiden. 
Hvad gør vi? 
 

Claus indkalder Per, Michael, Lars, Morten, 
Thomas, Stine og Bo til et møde om 
trænersituationen 
 
Hele bestyrelsen deltager som udgangspunkt. 
 
Markus Kirk vil måske gerne tage en dag i ugen i 
14+ efter sommerferien.  

4. Evaluering af sommerfest Succes og opfordring til gentagelse med festudvalg. 
 
Opfordring til at der laves hygge og socialt samvær 
i forbindelsen med afslutningsstævne. Punktet 
tages op på første møde efter sommerferien. 
 

5. Haludvalget Møde med Martin fra K og Steen fra V. Angiveligt 
er der samlet et flertal for en analyse. 
 

6. Atletikskole - status 
 

Skoposer og drikkedunke er leveret. Pt 27 
tilmeldte. Har bedt om overblik over betalinger 
Flasker udleveres til sommerfesten og 
efterfølgende 
 

7. Status på digitalisering af SAS Etablering af internet (fiber) vil være voldsomt 
dyrt. 
Elisabeth har lavet oplæg på indkøb af telefoner, 
tablets, bærbar og abonnement samt skærme og 
printer. Samlet indkøb af udstyr vil beløbe sig til ca. 
10.500,- 
6 simkort med hver 2 GB data. Årligt abonnement 
for telefonerne 2.460,-  
 
Bestyrelsen godkender oplægget. 
 
Der er leveret to skærme og to laptops 
De fem tablets bliver 2.500,- dyrere. Godkendt. 



 
8. Evt. 
 

 
Situationen i DAF – hele bestyrelsen har trukket 
sig. Ekstraordinært årsmøde den 3. juli. Erik og 
Claus deltager i mødet i Odense. 
 
Pokaler til modtager i 2021 - afventer 
 
Opdatering af hjemmesiden – Erik efterlyser 
hjælperen til hjemmesiden. 
 
Almindsø Stafetten – vi er 25% foran på 
tilmeldinger ift. 2019.  
 
 
 

 

 

 


