
Bestyrelsesmøde AGF Atletik 12/8-2019
Tilstede: Karen, Lise, Christian, Dorte, Lotte

1. Formand
Tyge trækker sig som formand på grund af travlhed.  Lise snakker med Tyge med henblik på at 
afdække opgaverne og eventuelt overtage dem.

2. Status fra ungdomsafdelingen
Vi har ansat Rikke Madsen og Clara Ryge Carlsen i ungdomsafdelingen efter en større 
trænerudskiftning. Caroline overtager det primære ansvar for basisholdet fra Marie. 

Vi har 48 betalende medlemmer i ungdom, hvilket er en kæmpe rekord! I den gamle 
ungdomsorganisation var det højeste antal medlemmer i Conventus blot 29.

3.  Harlev Løb & Motion
Harlev Løb & Motion efterspørger muligheden for at købe et træningsforløb op mod Copenhagen 
Maraton næste år. Bestyrelsen er positivt indstillet og ser det som en mulighed for at tjene lidt ekstra
penge hjem til nogle af vores trænere eller atleter. Jens går videre med Dan for at afklare dette. 

4. Status fra seniorafdelingen
Dan og Tyge har møde om Dans fremtidsplaner efter aflevering af speciale. Lise tager med til 
mødet.

Der er rekordmange atleter i mellem/lang gruppen. Medlemstallet af steget støt fra 26 atleter til 59 
over de sidste fem år. 

Der er også en flot udvikling i medlemstallet i LIFE, som har udvilket sig fra knap 20 til cirka 40 
atleter over de sidste fem år.

5. Mangekamp
Tom Johansen (far til atlet Rasmus Vestergaard Johansen) har beskrevet en ide om at oprette en 
mangekampsafdeling i AGF. Vi har diskuteret rammerne og ser nogle udfordringer med budget, 
organisation og forholdet mellem elite og bredde. 

Dorte skriver tilbage til Tom og efterlyser yderligere information om ovenstående.

6. Sundhed
Karen er i gang med at arrangere et foredrag for trænerne om spiseforstyrrelser og energimangel. 
Dette bliver sandsynligvis i oktober.

Karen undersøger, om vi kan få fondsfinansiering til foredrag og behandlinger af eventuelle 
problemer.

Vi diskuterede, om vi skulle have et oplæg om kost for hele klubben – eventuelt med et breddere 
fokus. 

7.  Vision
Punkt om vision udsættes til næste møde. Jens har vist tilbagemelding fra trænerne.

8. Næste møde
Næste møde bliver den 9/10 kl 18.45 hos Karen på Stenhøjsvej 5, Viby J.


