
Referat bestyrelsesmøde 17/6-2019 - eksternt 
Tilstede: Jens, Lise, Karen, Jakob, Dorte, Lotte  
 
1) Møde med Tom Johansen, far til mangekæmper, Rasmus 
Tom præsenterede sig selv: 

• Tom har været atlet og har løbet 100 meter. Tom har haft ambitioner om at komme til OL i 
bobslæde. Opnåede kvalifikation i 2002 og 2006 men kom ikke afsted på grund af skærpede 
nationale krav. 

• Tom har en del erfaring med fundraising, da der blev skaffet store sponsorater til bobslæde-
holdet. 

• Rasmus er en meget ambitiøs atlet. Han dyrker både skeleton og 10-kamp. 
• Tom vil gerne skabe et mere professionelt miljø omkring atletik. 
• Tom mener, at AGF Atletik er et stærkt brand og kan få mange sponsorer. 

 
Tom har en vision med flere mangekæmpere i AGF Atletik med både bredde og elite.  
 
Vi besluttede, at Dorte og Tyge skal være Toms kontaktpersoner i bestyrelsen. 
 
2) Innovativt event team 
Dette er et initiativ søsat for at bakke op om vores eliteatleter. 
Mål: Sælge sponsorater for individuelle atleter 
Ide: Eliteatleter tilbyder træning til firmaer med håb om at sælge sponsorater. Vi kan eventuelt sælge 
konceptet via erhvervsløbeklubben. Jens og Jakob (og ?) arbejder på sagen. 
 
3) Møde med Lars Bersaa 
Det blev blandt andet drøftet budget til tøj. 
Jens laver et overslag på klubtøj og undersøger med Lars om det kan bruges som budget fremadrettet. 
 
4) Eliteudvalg 
Elitestøtte (det maksimale beløb de eliteaktive kan få udbetalt) ser ud til at blive højt i 2019. Budgetet 
for 2020 bliver muligvis lidt lavere. 
 
Der er fremsendes en række forslag til eliteudvalget til at håndtere budgettet. Dette punkt skal også på 
dagsordenen til næste møde. 
 
Vi er positivt indstillede overfor elitestøtte til mangekamp. 
 
5) Tilbud om alternativt klubtøj 
Vi har fået et tilbud om klubtøj af et alternativt mærke. Vi er glade for vores aftale med Adidas og 
takker derfor nej. 
 
6) Ansøgning 
Vi har ansøgt DIF/DGIs foreningspulje om elektronisk tidtagningsudstyr. 
 
7) Vision 
Dette punkt udsættes til næste møde. 


