
Referat af bestyrelsesmøde den 28. marts 2022 

Dagsordenspunkt Bemærkninger 
Præsentation af den nye bestyrelse Bordet rundt med præsentation 
Gennemgang af økonomi og medlemssituationen Carmen ikke fremmødt (samlet indestående på 

736.000,-) 
Tre udmeldelser i år 
I samme periode har vi fået 11 nye medlemmer 

Evaluering af årsmøde Bør lægge op til mere debat – måske svært med så 
mange nye medlemmer (forældre).  
Forklare hjælperrollerne bedre, så det ikke virker 
så fremmed. 
Svært at høre – lokalet er stort. Vi bør have en 
mikrofon til hjælp 
Vi fik ikke holdt introtaler for trænergrupperne – 
det skal vi huske 
 
Der skal laves pokaler til sidste års pokalvindere 
(Erik tager fat i Morten og bestiller pokaler). 
 
Omkostninger til leje af hal, forplejning, mv. 
beløber sig til 14.400,- 
 
Årsmøde i 2023 holdes tirsdag den 24. januar. 
Claus booker hallen. 

Fordeling af opgaver Børneattester – Charlotte Hegelund 
Bestilling af tøj til nye medlemmer og kontakt til 
leverandør – Charlotte Hegelund 
Kurser for trænere og forældre – Elisabeth 
Sportsudvalg – Morten og Michael på trænersiden, 
Kristina fra bestyrelsen 
Haludvalg – Erik, Claus (hører Morten) 
Kontaktperson ift. foreninger – Claus 
Julefrokost – Elisabeth (17. december 2022) 
Opdatering af klubrekorder og stævneresultater – 
Elisabeth 
Kontakt til Kommunen – Claus 
Atletikskole - Claus 
 
Fra workshoppen: 
Sommerfest – Michael sammen med forældre 
Forældreråd – introduceres af Kristina og Charlotte 
på 1. kvartalsmøde 
Kvartalsmøde – her forsøges at hverve et 
forældreråd (sociale arrangementer, træningslejre, 
overnatning, mad/kage engang imellem, interesse 
for løbeskole?) - Kristina og Charlotte arrangerer 
mødet 

Udestart Kommunen flytter madrasser, mv den 7. april. 
Flyttedag lørdag den 9. april. Bo koordinerer. 



Henvendelse fra DAF om fremtidens atletikklub Teamsmøde den 4. april 2022 17.00 - 18.30 – Claus 
inviterer Søren Munch ind. 

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

Evt. - Mail fra Søren Munch om aflysning af 
VDMU-Stafet pga manglende hjælpere 

- Tilsagn fra Jyske Banks fond til 
landsholdsdeltagelse 

- Støtte til Martin og Malthe til 
landsholdssamling (50%) 

- Mulighed for at få en stangsprings-aktiv fra 
efterskolen til at instruere nogle gange på 
Stadion – kan vi honorere med en gave?  

- Tidstagningsudstyr skal sendes til 
reparation – Elisabeth kører til 
Sportstiming og afleverer den.  
Samtykke – Vi skal have lavet en 
elektronisk samtykkeerklæring (Kristina og 
Erik laver et udkast) 

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

- Første møde i Almind Sø gruppen i uge 14 
 

  


