
Referat af møde i bestyrelsen torsdag den 6. december 2022 

1. Gennemgang af økonomi og 
medlemssituationen 
 
 
 

Indestående på 1.061.000,- på de to driftskonti. 
Udgifter vedr. Julklappsjaktan er betalt 
Tilgang på 3 
Afgang af 2 
Siden mødet den 8. november 2022 
 
Overdragelse af kassererposten til Elisabeth er 
igangsat.  
 
Stort set alle poster er afstemt.  
 
Carmen er blevet bedt om at indberette 
medlemstal til det Centrale Foreningsregister. 
 
Overdragelse af bank sker efter udarbejdelse af 
regnskab, og det formelle ansvar sker efter 
udarbejdelse af årsmødet. 
 
Tydeligere opmærksomhed om at medlemmer er 
betalingsforpligtiget, indtil der er sket skriftlig 
udmeldelse til kassereren. 
 

2. Talentudvikling og trænersituationen 
 
 
 

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. 
Kristina er tovholder og indkalder til møde. 
 
Elisabeth sender kontaktpersoner til Kristina. 
 
Kristina og Charlotte har afholdt hyggeaften i 
Knudlund med lidt hylerrundbold og 
forældrehygge. Kan godt gentages. 
 
Der er indledt dialog om fællesaktiviteter med 
andre klubber. 
 
Stine og Gustav har sagt ja til at varetage 
grundtræning mandag og onsdag. Det vil give plads 
til mere specialiseret træning fra Morten og 



Thomas’ side. Endelig model for hvordan 
træningen tilrettelægges og for hvem. Budget er 
under udarbejdelse. 
 

3. Diverse ansøgninger til kommunen - drøftelse af 
strategi 
- Skole-ordning, modtaget oplæg fra Søren Munch 
- Tidtagningsudstyr, input fra Erik 
- Reparationer og nyt udstyr på SAS, input fra Claus 
 

El-tid er defekt. Erik laver et oplæg omkring behov 
for nyt udstyr. Dialogen fortsætter i starten af 
2023. Kommunen forventer, at vi deltager i 
betalingen. 
 
Vi går efter at få udstyret betalt (stort set) af 
kommunen, da det er deres udstyr. Erik tager 
kontakt til kommunen for at høre rammerne for 
budgetmæssig håndtering hos dem.  
 
Claus har sendt oplæg om fejl og mangler samt 
oplæg om kegler mhp håndtering på næste års 
budget. Ansøgningen har været behandlet i Kultur, 
fritid- og idrætsudvalget, som har bedt 
forvaltningen om at indhente priser hos A-Sport. 
 

4. Digitalisering af SAS - status Kursus i 2. uge i januar 2023 
 
Udstyr købes forud for udesæsonen 

5. Tøjpakker til trænerne 
 

Vi arbejder på at skifte trænergarderoben. Det 
udestår at finde en egnet jakke. 
 
Sorte t-shirts og vinterjakker med logo. Grøn soft 
shell (synlighed) 
 

6. Julefrokost - status 14 tilmeldte pt – frist 1. december 
 

7. Planlægning af årsmøde Planlægning skrider frem, jf. internt notat. 
 

8. Evt. Deltagelse i Julklappsjaktan med stor succes. 
Masser af flotte resultater og hygge. 
 
SAK77 er blevet spurgt til afvikling af DM i 
Mangekamp 2023. Sondering foregår 
 
Lars Lindstrøm er ny direktør i Dansk Atletik 
 
Hilsen fra Erik Thestrup – han er klar til 
dommertjanser igen "#$% 
 
Løbetræning søndag forventes at starte igen til 
januar. 
 
Der efterlyses mere input om aktiviteter i klubben 
til hjemmesiden! 



 


