
Bestyrelsesmøde 11/12-2019
Tilstede: Jens, Jakob, Christian, Karen, Lise, Lotte (referent). Gæst under punkt 5: Anton.

1. Klublokale
Det er endnu ikke afklaret, om vi kan få lokale på Observatoriestien. De fleste klubber på 
Observatoriestien har meldt positivt tilbage, men en enkelt klub har meldt tilbage, at de ikke kan 
fortsætte med en huslejestigning. 
Lotte spørger Ulla Kolding om status.
Stadion vil gerne opsige vores lejekontrakt.
Jakob spørger Tyge, om han kan hjælpe med et juridiske aspekt.
Vi kan eventuelt overveje, om vi kan få en midlertidig kontorplads på Fredensvang.

2. Elite
Eventuele ansøgninger til for eksempel EM skal være en fælles ansøgning, hvis det er hos Aarhus 
Motion eller hovedforeningen.

3. Kontingent
Vi diskuterede, om man skal betale fuldt kontingent, hvis man ikke deltager i hele kontingentperioden. 
Vi besluttede, at man kan slippe for at betale kontingent, hvis de følgende to krav begge er opfyldt:

• Man højest deltager i træningen de sidste to måneder af kontingentperioden 
• Man ikke deltager i arrangementer, hvor klubben har udgifter, for eksempel stævner eller 

træningslejr.
I alle andre tilfælde betales fuldt kontingent. 
Jakob sørger for at skrive disse principper på hjemmesiden og orienterer trænerne om princippet.

4. Mangekamp
Der skal opkræves et særligt kontingent. Karen aftaler dette med Tom. 

5. Status på LIFE
Trænere er p.t. Anton, Hanne og Nanna.
AGF LIFE vil gerne have mere fælles træning i klubben – måske en gang om måneden. 
LIFE laver fortræning til DHL og Moesgaard Trail. For det modtager de betaling til klubben (bruges af 
LIFE til sociale arrangementer, mm) og gratis deltagelsei halvmaraton, test run og vinterløb.
Vi diskuterede muligheden for automatisk betaling i Conventus.

6. Mellemdistance
Mellemdistancegruppen (800-1500 meter) er p.t. ret lille og sårbar. Løberne kommer tit til at løbe alene
på de korte distancer på bane. Nogle løbere har ikke nødvendigvis en primær distance men går måske 
per automatik med den største gruppe. 
Christian inviterer Dan og Peter til næste møde, så vi (blandt andet) kan diskutere dette.

8. Nye betyrelsesmedlemmer
Karen laver et opslag i det nye år, så folk ved, at vi søger. 

9. Samarbejde med kommunen om praktikpladser
Vi har ikke så meget at tilbyde og der er ikke mulighed for fastansættelse. Det er svært at formulere 
nogle meningsfyldte arbejdsopgaver til en fuldtidsressource. Christian melder tilbage til Dan, at vi er 
skeptiske, men han er velkommen til at tage i mod en praktikant, hvis han har mulighed for at agere 
som chef for vedkommende. 



10. Eventuelt
• Vi er ikke så dygtige til at kommunikere fra bestyrelsen ud i klubben. Lotte skriver udkast til 

nyhedsbrev.
• Der bliver en ny struktur for aktivitetsstøtte næste år for hele hovedforeningen. Det bør give os 

flere indtægter. 

11. Næste møde
Vi holder bestyrelsesmøde OG fælles spisning onsdag den 8/1 kl 17.30. Karen tjekker datoen med de 
andre og sørger for lokale og mad.
Jakob undersøger, om generalforsamling kan afholdes den 10/3 eller 12/3 (eller alternativt ugen før).


