
Bestyrelsesmøde AGF Atletik - 13/11-2019
Tilstede: Christian, Jakob, Karen, Jens, Lotte

1. Mulighed for nyt klublokale på Observatoriestien
Lotte skriver til Ulla Kolding for at høre, hvad næste skridt i processen er. 

2. Støtte hos Aarhus Motion
Vores indstilling har indtil nu været, at støtte fra Aarhus Motion ikke skal være fra enkelte atleter. Dan 
og Jasper forespørger, om enkelt-atleter kan søge støtte.

Vi besluttede, at ansøgninger bør dække mere bredt end en enkelt atlet men ikke nødvendigvis hele 
gruppen. Dette kunne for eksempel være en EM satsning. 

3. Elitens forpligtelser
Christian vil til de individuelle elite-samtaler indskærpe, at det er en forudsætning for støtte, at man 
involverer sig klubben.  

4. Orientering fra eliteudvalget
Den gældende økonomiske ramme på 200.000 kr. er indskrevet i elitekonceptet. Der er lavet et budget 
ud fra dette. Hvis man i løbet af året opnår krav fra højere gruppe, så skal man søge igen. Det samme 
gælder fra nye udefra. Vi kan derfor afvise oprykning og nye eliteatleter i løbet af det gældende år af 
økonomiske hensyn.

Budgettet for 2020 er lige nu lander på 182.000 kr., og det inkluderer kun dem, der allerede har opnået 
kravet.

Klubtøjspakke: Eliteatleter må gerne bruge elitemidler på klubtøj. Alle eliteatleter skal have 
paradepakke.

5. Orientering om Endurance Danmark
Endurance Danmark er en DAF-støttet satsning på eliteatleter i udholdenhedssport på tværs af 
disciplinerne – atletik, triatlon og orienteringsløb.
Træningerne ligger kl 8 tirsdag og torsdag. Begge træninger er kvalitetstræning. Derudover 
kvalitetstræning tirsdag aften. På lang sigt planlægges træning alle dage.
Vi er skeptiske, da det går udover vores egen træning og fjerner de eliteaktive fra vores klub. Vi har 
sendt konstruktiv feedback til arrangørerne.

6. Samarbejde med LIFE
Vi vil gerne vide mere om, hvad der rører sig i LIFE. Lotte inviterer derfor Anton til næste møde.

7. Ansøgning til Aarhus Motion
Karen er tovholder. Lotte opdaterer tekst. Jakob kigger på det grafiske.

8. Nye medlemmer til bestyrelsen
Vi har stor udskiftning i bestyrelsen på næste generalforsamling. Vi vil derfor skrive ud i januar og 
invitere folk med.

9. Eventuelt



• Vi har fået et spørgsmål, om man skal man betale kontingent i træningsgrupperne, hvis man er 
med i erhvervsløbeklubben. Svaret er ja. Lotte melder svar tilbage.

• Vi har en del atleter, der er ved at rykke op. Karen har fået spørgsmål, om de skal betale i senior
eller ungdom. Vi besluttede, at de pågældende som udgangspunkt hører til i senior - men kan 
være ungdom, hvis trænerne siger god for, at deres primære tilknytning er i ungdom. Karen 
melder tilbage ud fra dette princip ved spørgsmål.

10. Punkter til næste møde
• Kontingent: Vi skal have lavet principper for betaling af delvist kontingent. Skal meldes ud på 

generalforsamling.
• Mellemdistance er i øjeblikket ikke så godt repræsenteret til træning i klubben. Der er mere 

langdistance. Vi vil gerne diskutere, om der kan gøres noget.

11. Næste møde: Onsdag den 11/12 kl 18.00 hos Jens


