
Bestyrelsesmøde i  AGF Atletik den 6/3-2019
Tilstede: Lise, Søren, Jakob, Christian, Jens, Karen, Lotte (referent), Tyge (per telefon)
Gæst: Michael Jensen

1. Besøg af Michael
Dan og Michael har haft en snak på baggrund af vores udfordringer med underskud. Michael sidder i 
flere foreninger og en virksomhed, hvor han arbejder inden for det kommercielle område – herunder at 
finde penge. Vi vil derfor gerne bruge Michael til sparring omkring fundraising.
Michael betoner, at vi skal søge penge til projekter på 2-3 år med et ambitiøst sportsligt fokus.
Vi diskuterede, at vi først og fremmest skal have opdateret vores vision. Jens foreslår, at vi arbejder 
med visionen i et udvalg med to trænere og to bestyrelsesmedlemmer.
Christian: Indkald til møde om ny vision.

2. Pokaler
Søren laver en liste af nominerede med input fra trænere. Det skal nok tjekkes med Erik Meineche 
Schmidt, om det giver mening at nominere tidligere modtagere.

3. Fremmøde stævner
Vi oplever, at der er en del atleter, der ikke møder op, når de er tilmeldt stævner og motionsløb. 
Jakob: Skriv til trænerne om problemet. Lav opslag på Facebook, hvor det indskærpes, hvad 
forventningerne er.

4. VM Cross
Jakob har undersøgt muligheden for at leje teltplads. Det var relativt dyrt, så vi vælger ikke teltplads.
Vi dækker halvdelen af startgebyret i VM 10 km-løbet (kun for kvalificerede løbere). Den anden 
halvdel af startgebyret kan eventuelt dækkes af atleternes elitebudget.
Vi besluttede os for at dække startgebyret i stafetten.
Jakob: Laver tilmelding til cross og sørger for at kommunikere, at vi dækker halvdelen af startgebyret 
for VM 10 km-løbet.
Tyge: Undersøger om vi kan få en sponsor til projektet.

5. Medlemskab ungdom
I ungdom har der været en særlig mulighed for at få halvt medlemsskab, hvis man er på efterskole eller 
har en anden primær sport og i øvrigt ikke deltager til træning mere end en gang per uge. Vi har 
besluttet at denne mulighed bortfalder fra næste sæson. 
Baggrund: Vores oplevelse er, at for mange af disse atleter ønsker at skifte til fuldt medlemskab midt i 
sæsonen. En del af disse atleter vil også til DMU, hvor klubbens udgifter til atleten er på størrelse med 
deres kontingent for et helt år. Derudover har man også adgang til goder såsom klubtøj med rabat, som 
yderligere skaber udgifter i klubben.

6. Regnskab og budget
Jens gennemgik budgettet for 2019. Der er budgetteret med underskud på cirka 81.000 kr.
Vi har aftalt en øvre grænse for elitebudgettet på 200.000 kr. på et tidligere møde. Det refereres her, da 
det muligvis ikke har været nævnt i tidligere referater.
Vi diskuterede, at udgifterne til tøj er alt for høje, så den kommende tøjpakke skal begrænses (eller der 
skal skaffes sponsorer).
Tyge og Lise: Møde med Lars om klubtøj



6. Generalforsamling 12/3 kl 19.30
Der er indkaldt via dagspressen.
Tyge: Spørger Mikkel om han vil være ordstyrer
Lotte: Indkøb af sodavand, slik, rugbrød, leverpostej, agurk, humus
Jakob: Spørger om nogen vil bage kage
Tyge: Forbereder formandens beretning. Tyge nævner herunder kontigentstigningen, så alle er 
informerede.
Jens: Gennemgår økonomien

På valg: Tyge, Jens, Lise, Søren og Lotte.  Søren genopstiller ikke. Vi har foreløbigt to mulige 
kandidater.

7. Fondsansøgninger
• Ferdinand Salling 

Lotte får sparring fra Jens om eliteudlandsture.
• DGIs foreningspulje 

Lotte: Spørg Dan om ideer til et projekt.

8. Næste møde
Husk generalforsamling 12/3 kl 19.30
Næste ordinære møde:

• Karen køber sandwich
• Mødedato aftales efter generalforsamlingen


