
Bestyrelsesmøde – AGF Atletik, 1/10-2018

Tilstede: Karen, Lise, Søren, Jakob, Jens, Christian, Tyge, Lotte, Peter Dohn

1. Joachim er på prøve som træner i senior. 

2. Introduktion af Peter Dohn: Peter overtager cheftrænerrollen i ungdom fra nytår. Peter læser 
fysioterapi og er sideløbende træner i Aarhus 1900 Tri. Ansættelsen af Peter er en lejlighed til at 
gentænke hele vores ungdomsafdeling. Peter tror meget på at skabe elite gennem bredden - og på at 
skabe et sjovt miljø for de unge. Derudover synes han, at det er vigtigt at skabe et godt samarbejde 
mellem ungdom og senior.

3.  Lotte skriver til Erik Meineche Schmidt (hovedbestyrelsen) om nøgle til Peter.

4. Vi har flere økonomiske udfordringer, blandt andet: 
• Stigende elitebudget. Der har tidligere været en ramme på 100000 kr på elitebudgettet. Lige p.t. 

er der eliteaktive med budget på 190000 kr. 
• Stigende udgifter til trænere

TODO:
• Tyge: Taler med Dan om finansieing af  projekter. Lise vil gerne hjælpe med en konkrete 

ansøgninger.
• Christian: Diskuterer rammeaftale med eliteudvalget. Vi diskuterede også vores forventninger 

til de eliteaktives træningsaktivitet og synlighed i klubben.
• Karen laver en liste af fonde til eliteudvalget.

Vi ønsker at hæve kontingentet, og dette skal meldes gennem hovedforeningen.

6. Ansøgning til Aarhus Motion – deadline 30/11. Lise og Jakob laver den sammen. Tyge vil gerne 
have ansøgningen en uge inden.

7. Ideer til sponsorater:
- Jens/Karen: Træningsweekend i Vejle
- Lotte: Ungdomstræningslejr 
- Jens: Kenya-tur
- Jakob: Halsedisse-projekt

8. Tilskud til deltagelse i VM-cross.
Pris: 400 kr. i motionsfeltet og 1000 kr. i elitefeltet.
Klubben påtænke at støtte med betaling af startgebyr. Jakob undersøger, om vi kan få rabat. 

9. Conventus:
• Vi har besluttet at afskaffe det særlige kontingent for o-løbere i seniorafdelingen. Vores udgifter 

til disse løbere overstiger langt kontingenterne. Karen opretter de rette kategorier for den 
kommende kontingentperiode. 

• Karen opretter erhvervsløbeklubben i Conventus, inklusiv en “gruppe” med kontingent for 

første halvår af 2018 (mangler opkrævning).

10. Julefrokost (senior): Vi støtter igen i år med 100 kroner per person.
11. Næste møde: 28/11 kl 18.45 i klublokalet.


