
Bestyrelsesmøde AGF Atletik – 8/1-2020
Tilstede: Christian, Jakob, Dorthe, Jens, Karen, Lotte 

1. Nyt klublokale
Der er intet nyt om vores muligheder for at få et lokale på Observatoriestien. Lotte rykker Ulla 
Kolding. Jakob undersøger, om der er en mulighed ved Cykelbanen.

2. Generalforsamling
Generalforsamling afholdes den 10/3.
Vi skal have valgt flere nye bestyrelsesmedlemmer. Vi har talt med nogle interesserede men håber, 
at flere vil stille op.

Jakob sørger for, at datoen bliver annonceret på Facebook og i Stiften (som foreskrevet af 
vedtægterne).
Karen laver et opslag på Facebook, hvor hun søger kandidater til bestyrelsen.
Jens laver en oversigt over, hvad hvert medlem koster – og forbereder et par ord om, at det er 
vigtigt at bidrage.

3. Julefrokost
Vi holder julefrokost i februar med et indledende møde. Karen sørger for, at datoen bliver lagt fast 
og står for mad.

4. Møde med Dan
• Kenya: En flok seniorløbere og tre ungseniorer. DAF og DOF betaler i fællesskab for, at 

Peter Dohn (ungdom) kom med som træner. 
• Mellem/lang: Stort fremmøde. Rekordstort antal medlemmer. 
• Mellemdistance: Op til konkurrencer trænes der ofte i tre grupper (800m, 1500m, 

langdistance). I off-season træner alle sammen. Der er til tider lidt for få løbere i 
mellemdistancegrupperne. 
Bestyrelsen opfordrer til, at der skal reklameres lidt mere for mellemdistancetræningen, når 
folk skal vælge gruppe til intervaltræningen i sommerhalvåret. Vi vil overveje at tage 
mellemdistance med som et specifikt udviklingspunkt i visionen. Vi diskuterede muligheden
for et lille mini-stævne i forbindelse med træning, hvor atleterne kan afprøve de korte 
distancer.

• Samarbejde med DAF: Endurance Danmark drives lige nu af John Schultz. Bo Overgaard 
søger input til, hvordan samarbejdet skal udvikles. Han deltager i et møde i Aarhus Løber i 
slutningen af januar.

• Der er trænermøde den 5/2, og der skal helst deltage en fra bestyrelsen.
• Oprykning: Der er 5-6 ungdomsatleter, der er ved at rykke op og træner med senior hver 

torsdag. Derudover er der nogle stykker, der for nylig er rykket op på fuld tid.
• Aarhus Motion: Vi diskuterede kort, hvordan vi kan aktivere atleterne mere i arbejde for 

Aarhus Motion. Vi starter med at tale om det til generalforsamlingen. Derudover diskuterede
vi muligheden for at opkræve ekstra kontingent for atleter, der ikke bidrager. 

• IT: Vi har en gratis licens til Googles værktøjer. Dan har lavet et fælles drev til bestyrelsen. 
Derudover er der en fælles indboks. Derudover er der lavet det tilsvarende for trænerne, 
eliteudvalget, drift (Conventus, kassereren, mm). Dan vil præsentere os for det, så vi kan 
komme i gang.

5. Kontingent
Vi har de følgende antal medlemmer:

• 67 seniorer
• 37 ungdomsatlet



• 35 LIFE
Vi diskuterede kontingentet for næste periode. Vi tager endelig beslutning om dette på møde i 
februar.

6. Diverse
• Vi skal lave aktivitetsregistrering i 2020 og indberette til kommunen. Jens har informeret 

trænerne.
• Leje af udstyr i Marselisborghallen: Jens taler med mangekampsafdelingen om behovet og 

taler derefter med Aarhus 1900 om dette.
• Jakob vil rydde op i medlemmerne i Facebookgruppen, så det svarer til medlemslisten.


