
Referat af bestyrelsesmøde den 25. april 2022 

Dagsordenspunkt Bemærkninger 

Gennemgang af økonomi og medlemssituationen Carmen ikke fremmødt (samlet indestående på 
725.000,-) 
To udmeldelser seneste måned 
I samme periode har vi fået 2 nye medlemmer 
 

Børneattester og tøj til nye medlemmer Charlotte har fået styr på bestilling af tøj.  
 
Charlotte giver trænerne besked på at hun skal 
have information, når vi får nye trænere ældre end 
15 år. 
 

Træner og dommerkurser Kurser for trænere og forældre – Elisabeth – talt 
med DAF. Børnekurser koster 700,-, 
ungdomstrænerkurser, tre moduler (med 
eksamen) koster 3.000,-. Nye kurser starter op til 
efteråret. Kandidater, børnekursus (Thor, Karla, 
Oskar) ungdomskurser (2xChristine, Henrik og 
Rune). Bestyrelsen er villige til at bevilge 
omkostningerne hertil.  
 
Dommerkurser – genopfriskning (gratis, 
selvstudie), egentlige dommerkurser med 3 x 1½ 
time på stadion. Koster 400,- pr. modul. Minimum 
10 tilmeldte. Samlet pris på 4.000,- og max 
12.000,- afhængig af deltagelse. 
 

Sportsudvalg Sportsudvalg – Morten og Michael på trænersiden, 
Kristina fra bestyrelsen 
 
Jyske Bank har doneret 15.000,-, som udmøntes 
via sportsudvalget. 
 
Ellers intet nyt. 
 

Udestart Alt forløb planmæssigt 
 
Forventer at kommunen betaler nyt overtræk til 
den ene madras på højdespringsanlægget samt nyt 
overtræk til de små madrasser i 
højdespringsanlægget 
 

Haludvalget Intet nyt.  
 
Morten Høegh har meldt sig ind i klubbens FB-
gruppe. 
 
Skal vi tænke alternativt? 



 
Sommerfest Dato sat til 16. juni. 

 
Festen er varslet på FB 
 

Kvartalsmøde Kvartalsmøde – her forsøges at hverve et 
forældreråd (sociale arrangementer, træningslejre, 
overnatning, mad/kage engang imellem, interesse 
for løbeskole?) - Kristina og Charlotte arrangerer 
mødet 
 
Første møde forventes den 17. maj kl. 17.30 
 
Oscars Laycocks far er måske interesseret i tjansen 
som holdleder 
 

Atletikskole Åbnet for tilmelding – de første 8 har meldt sig. 
 
Oprettet på detskerisilkeborg.dk samt på FB. 
 
Flasker og skoposer (trykker i Lysbro) – skrivefelt til 
navn 
 

Julefrokost Bestilt bord på Panorama den 17. december kl. 17 
til 25. deltagere. 

Resultater og klubrekorder Database oprettet – husk at få resultatlister med 
for alle under 12 år. 

Henvendelse fra DAF om fremtidens atletikklub Teamsmøde den 4. april 2022 17.00 - 18.30 – Claus 
inviterer Søren Munch ind. 
 
Fysisk møde den 6. maj i Nyborg 

 -  
Årshjul og FB-grupper - Michael koordinerer kalender 

Erik opdaterer kvitteringsmail med link til 
FB-grupper 
 

Samtykke - Samtykke ved indmeldelse 
- Skabelon for håndtering af data, mv.  

Evt. - Claus kontakter Silkeborg Kommune ift. 
modtagelse af ukrainske børn og unge 

- Henvendelse fra Søren Munch om køb af 
medicinbolde til Skole-OL til i alt 4.500,- 
inkl. moms. Budgettet er godkendt. 

- Tidstagningsudstyr skal sendes til 
reparation – Elisabeth kører til 
Sportstiming og afleverer den.  

- Film om hvad vi laver i SAK77 – til brug på 
hjemmeside og de sociale medier – Markus 
laver emneliste. Markus har lavet 



formålsbeskrivelser og ideer til små 
videoer, som skal klippes sammen 

- Erik har været til repræsentantskabsmøde i 
Idrætsrådet. Rundvisningen var 
højdepunktet "#$% 

- Behov for opdateret it-udstyr – Elisabeth 
laver oplæg til næste møde. 
 

Møderække Kommende møder  
- 30. maj 2022 kl. 19.30 på SAS 
- 20. juni 2022 kl. 19.30 på SAS 

 

  


