
Bestyrelsesmøde AGF Atletik 28/11-2018
Tilstede: Jakob, Christian, Jens, Lise, Lotte

1) Opfølgning på diverse:
- Der er aftalt en kontrakt med Joachim.
- De eliteaktive har indvilliget i, at 1000 kr årligt af deres elitebudget går til Dan.

2) Status på ansøgninger:
- Vi har søgt penge fra hovedforeningen og Aarhus Motion til Kenya-turen. Hovedforeningen har 
bevilget 25.000 kroner.
- Erhvervsnetværket: Jens har planer om en ansøgning til erhvervsnetværket. Dette vil nok indebære, at
de eliteaktive leverer noget (foredrag, træning, osv).
- Eliteudvalget er bekymrede for, at vi lægger for store opgaver over på de eliteaktive. Vi vil derfor 
sørge for ikke at presse dem og bede om afgrænsede bidrag.
- Hovedforeningen (Erik Meineche Schmidt) skal orienteres om alle ansøgninger.
- Karen har sendt en liste af fonde. Lotte vil kigge på denne.

3) Kontingent:
Vi overvejer at hæve kontingent med 100 kroner per halvår per medlem. 

4) Conventus:
Karen er frusteret over Conventus. Christian tilbyder at hjælpe. Vi overvejer at lægge om til automatisk
betaling, som Karen er i gang med at undersøge.

5) Aarhus Motions løb: Vi vil gerne støtte vinterløbene og Aarhus City Halvmarathon. Det er et krav, at
man møder op og løber i singlet.
- Lise skaffer kode til tilmelding (via Søren)
- Lise videresender til Dan, der sender videre til seniorgruppen per mail.
- Jakob laver opslag på Facebook op til løbene.

6) VM cross:
Vi vil gerne støtte løbet – i alle heats. Vi venter lidt med at beslutte, om vi betaler det fulde startgebyr. 
Jakob laver et opslag om “sæt kryds i kalenderen”. Jakob undersøger muligheden for mængderabat og 
telt.

7) Lotte har fornyet børneattester for alle ungdomstrænere. Hun beskriver en proces for dette i 
Dropbox.

8) LIFE træningslejr: Lotte melder tilbage til Anton angående træningslejr på Comwell, hvor vi vil 
støtte med 100 kr per deltager.
 
9) Eliteudvalget:
- Vi har diskuteret en alternativ finansiering af styrketræning. Træningen er dog netop betalt for et år, så
beslutningen udsættes.. 


