
Bestyrelsesmøde i AGF Atletik den 5. april 2016 i klublokalet  
 
Til stede: Lotte, Lise, Jens, Søren, Tyge (pr. telefon) og Anne Sophie (referent) 
Afbud: Karen 
  
1. Konstituering 

 Formand: Tyge  

 Næstformand: Anne Sophie  

 Kasser: Brian 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Lotte, Lise, Jens, Søren og Karen  

 Sari styrer stadig Conventus, men er ikke en del af bestyrelsen længere 

 Casper styrer stadig hjemmesiden, men er ikke en del af bestyrelsen længere 
 

2. Kort om projektgrupper og emner herfor  

 Vi mødes mandag den 2. maj 2016 kl. 18 til et lidt længere møde 

 Sted meldes ud inden dagen  

 Tyge rundsender vision og liste med opgaver/udvalg 

 Alle forbereder sig til mødet ved at tænke i projekter og hvor man vi engagere sig 
 
3. Kort status på økonomi ved Brian 

 Brian har lagt budget 

 Posterne er defineret, så vi kan få et mere detaljeret regnskab 
 

4. Kort status på ATK-samarbejdet  

 12 medlemmer fra Ungdom blev udvalgt og seks er tilmeldt ATK 

 Ingen af de seks har betalt, men DAF har sendt regningen til klubben 

 Brian rykker atleterne for betaling   

 Træningstilbuddet koster 2000 kr. for ti træningsdage. AGF Atletik yder ikke tilskud til dette.  
 
5. ATK-samarbejde, ved styregruppen  

 Dan Olesen, AGF Atletik og hovedgruppetræner i ATK 

 Ulla Kolding, formand for atletikafdeling i Aarhus 1900, ESAA-medarbejder, talentcenterleder i 
ATK  

 Samarbejdet skal styrke den enkelte unge atlet, samarbejdet klubberne imellem, Aarhus som 
atletik-by osv. og alt tyder på, at samarbejdet bærer frugt 

 Bestyrelsen ser frem til en brugerevaluering, når første års samarbejde er afsluttet i løbet af 
de kommende måneder.  
 

6. Indstillinger til pokaluddeling i AGF 2016 

 Indstilling til Kaj Wohlerts Sølvfad 2016 – Søren Salling Højgaard 

 Indstilling til Rudolf Christensens Mindepokal 2016 – Simone Glad 

 
7. Klubbetalte startnumre til Aarhus Motions løb 

 I 2016 vil AGF Atletik støtte følgende Aarhus Motion-løb, det vil sige betale startnummer for 
vores medlemmer i seniorgruppen (LIFE (hjælper Aarhus Motion) og Ungdom (mange under 
15 år) får betalt startnumre af Aarhus Motion) 

o Dupont 2. runde - Brabrand 
o Dupont 3. runde - Ceres 



o Club La Santa Spring Challenge 
o Bestseller Aarhus City Halvmarathon  

  Søren og Lise formulerer de forventninger, vi har til medlemmer, der stiller op til klubbetalte 
løb (tøj, klub, regler for afbud osv.) og formidler denne til alle medlemmer gennem trænerne 
og klubbens facebookside.  

 Når de fire løb er afviklet, vil bestyrelsen overveje, om der er flere af Aarhus Motions løb, vi vil 
finansiere startnumre til (vi skal lige se på tilslutning, om der er problemer med afbud og om 
økonomien kan bære det)  

 
8. Liste over kommende bestyrelsesmøder  

 April 
Sandwich: Lotte 
Referent: Anne Sophie  

 

 Maj  
Sandwich: Jens 
Referent: Søren 

 

 Juni:  
Sandwich: Karen 
Referent: Lise 

 

 September 
Sandwich: Tyge  
Referent: Brian  

 

 Oktober 
Sandwich: Anne Sophie  
Referent: Jens 

 

 November 
Sandwich: Søren 
Referent: Karen 
 

 December 
Sandwich: Lise 
Referent: Tyge 

 
9. Punkter til det næste møde 

 Projekter i AGF Atletik anno 2016 bliver det altoverskyggende punkt på mødet 
Herudover:  

o Lotte: Opfølgning på foredragsrække om spiseforstyrrelser og kost 
o Søren og Lise: Opfølgning på klubbetalte løb 
o Brian: Løsning på hvordan medlemmer ser deres tilgodehavende hos Aarhus Motion – 

hvordan kommer vi videre? 
 

 
 
 


