
AGF Atletik bestyrelsesmøde 23/1-2019
Tilstede: Tyge, Lise, Jakob, Søren, Lotte
Afbud: Karen, Jens, Christian

1. Generalforsamling 12/3 kl 19.30
Tyge har notificeret hovedbestyrelsen og sørger for formalia. 
Jakob laver et event på Facebook.
Lotte sørger for billigere forplejning i form af rugbrød, leverpostej, hummus, agurk, slik og sodavand
Tyge laver beretning.
Jens fremlægger budget.
Tyge laver agenda, der kan sendes ud på forhånd. 
Jakob laver en illustration af, hvad man får for pengene som medlem.
Tyge laver en liste over, hvem der er på valg. 
Lotte prøver at rekruttere en forælder fra ungdomsafdelingen.

2. VM i cross
Jakob kigger på at få et telt. 
Vi vil gerne støtte op om muligheden for at løbe til VM cross i de forskellige kategorier. Der bliver 
sandsynligvis en vis brugerbetaling.

• Specielt for eliten:   Der er mulighed for at løbe i elitefeltet til VM cross, hvis man har 
kvalificeret sig. Vi vil gerne støtte dette, men det er meget dyrt. Vi vil derfor bede de 
interesserede søge bestyrelsen om deltagelse, så vi kan få et overblik over udgiftens størrelse og
skalere tilskuddet derefter. 

• Specielt for ungdom:   Vi vil gerne finansiere deltagelse i ungdomsstafetten (DM Ungdom Cross 
Stafet).

• Vi vil støtte løb i andre heats - men muligvis ikke med fuld betaling.

Tyge søger erhvervsnetværket om støtte. 

3. Pokaler: Vi igangsætter arbejdet med indstillinger til årets pokaler. 

4. Trænerkursus: Ungdomstrænerne får grønt lys til at deltage i ungdomstrænerkursus under DAF i 
Odense. Prisen er 1500 kr. + transport.

5. Fundraising: Lotte søger fonde for at finansiere diverse ekstraordinære initiativer.

6. Møde med Ulla Kolding:
• Marselisborghallen færdig omkring oktober.
• Vil vi overveje et lokale på Observatoriestien? Tyge sætter Søren og Lotte i kontakt med Ulla.
• Initiativ med kommunen: Aarhus som løbeby

7. Marselisborghallen: Vi skal have overblik over vores haltider. Lotte snakker med Dan, Peter og evt
vores tikæmper (Rasmus Vestergaard).

8. Næste møde 4/3 kl 18 i klublokalet
Bemærk det tidlige tidspunkt!


