
Bestyrelsesmøde i AGF Atletik den 9. oktober 2019
Tilstede: Karen, Lise, Jakob, Dorthe, Jens, Lotte (referent)

1. Vision
Der var kun små ændringer til visionen fra trænerne. Jens har arbejdet disse ind i dokumentet og vil 
sende det til Jakob for layout. Dokumentet skal være tilgængeligt på web. Vi vil bruge dokumentet i 
forbindelse med fondsansøgninger. Jens tager fat i Michael Jensen, som måske kan hjælpe os med 
ansøgninger. 

2. Nyt klublokale
Vi er i dialog med Aarhus 1900 om et nyt klublokale på Observationsstien. Der er mulighed for at dele 
lokaler med Tri-klubben, og de vil ligeledes diskutere det på deres bestyrelsesmøde. 

• Fordele: Arbejdsmiljø, kontorfællesskab, bedre sociale rammer, behandling bag lukket dør, skal 
ikke dele med AGF Fodbold

• Ulemper: Højere pris, intet bad, vil det fungere som mødested? 

Smertegrænsen for prisen ligger nok omkring 2000 kr ekstra per måned inklusiv moms. Vi giver nu 
2560 kr/måned inklusiv moms og fratrukket lokalestøtte.

3. Klubtilknyttet fysioterapeut Esben

• Klublokale/behandling- ønsker til bedre forhold. Lokalet er ikke behageligt, og behandling 
foregår i et meget åbent rum.

• Nøgle – Karen afleverer sin nøgle til Esben
• Materiel – Esben skal sende regninger til Jens. Christian melder tilbage til Esben om dette (og 

evt vores tanker om de andre punkter på denne liste).
• Trænertøj – Lotte skriver til Lars, at Esben skal have trænertøj lige som trænerne
• Aftale med Esben – Karen og Lise kigger på at lave en mere formel aftale med Esben 

4. Omkostninger vedr. Copenhagen Half
Vi har haft voldsomt store udgifter til Copenhagen Half, fordelt på startgebyr, transport og overnatning.

Vi besluttede følgende retningslinjer for stævner i 2020:
• Max klubbetaling for startnummer: 250 kr
• Max klubbetaling for overnatning (kun det af klubben valgte sted): 250 kr

Ovenstående dækkes kun for aktive deltagere.
Lotte meddeler ovenstående til Dan, så det kan skrives ind i dokumentet med stævneoversigt.

5. Status på møde med Dan
Lotte har haft et møde med Dan og Peter for at diskutere fremtiden og ansættelsesformer på længere 
sigt. Der er endnu ingen konklusion, men der er planlagt endnu et møde i  november. 

6. Klubtøj + Adidas aftalen

Karen taler med Lars om at lave et forslag til årspakke til foråret. Pakken skal fremlægges for 
bestyrelsen, som så kan bestemme prisen. Vi diskuterede et set-up omkring to forskellige pakke-
størrelser med forskelligt indhold. Der er mest stemning i bestyrelsen for at der gives støtte til en fast 
pakke.



7. Psykologsamtaler

Odense Triatlon Klub (OTK) støtter atleter med spiseforstyrrelser med 2-3 psykologtimer, og vi vil 
gerne gøre noget tilsvarende. Det koster cirka 1000 kr per time (før tilskud).  

Vi kan skrive følgende på hjemmesiden:

Ved bekymring om spiseforstyrret adfærd, kan atleter og trænere ansøge bestyrelsen om støtte til op til 
3 psykologbehandlinger af en times varighed. Dette gælder som udgangspunkt for atleter, der har været
medlem af klubben i minimum 6 måneder. 

Karen melder tilbage til den atlet, der i første omgang har ansøgt.
Jakob lægger teksten på hjemmesiden.

8. DAF Awards

Lotte og Jakob kigger på dette på vegne af bestyrelsen.

9. Fællesmøde med de eliteaktive

Deltagelse i træning i ungdom: De eliteaktive er positivt indstillede over for ideen med at deltage I 
træning. De vil sandsynligvis deltage to og to. Frekvensen bliver nok cirka 1-2 gange årligt per par.

Fremmøde til klubtræning: Nogle eliteakive kommer ikke så tit. De giver udtryk for, at de ikke altid får
nok trænerfeedback. Eliteatleterne blev kraftigt opfordret til at møde op til klubtræninger (hvilket er en 
del af aftalen).

Aarhus Motion: De eliteaktive var åbne over for, at det var et krav at hjælpe1-2 gange om året. De vil 
gerne have andre atleter involveret mere.

10. Eventuelt

Mikkel Dahl søger midler til en ekstra satsning næste år. Han vil gerne søge om penge til det. Hos 
Aarhus Motion og Hovedforeningen har vi krævet, at ansøgninger skal dække en gruppe af atleter. Han 
har foreløbig ansøgt erhvervsløbegruppen.

Elitestøtte: Eliteudvalget er tilhænger af, at der er en ramme på 200000 kr. for den samlede elitestøtte. 
Om nødvendigt får visse atleter ikke det fulde støttebeløb, og det afgøres af eliteudvalget. Christian 
følger op på, om dokumentet om elitestøtte på hjemmesiden er opdateret, så det ikke lover et fast beløb 
betingelsesløst. Christian bør også diskutere rammerne med eliteudvalget, herunder rammer for 
styrketræning og udlandstur.


