
Referat bestyrelsesmøde AGF Atletik - 19. februar 2020 

Tilstedeværende: Lotte, Jakob, Dorte, Christian, Jens, Lise og Karen 

Referent: Karen 

1. Trænermøde 

Lotte og Karen deltog i trænermøde, hvor trænere fra alle grupper var repræsenteret. Lotte og Karen orienterede 

trænerne omkring hvad, der har rørt sig i bestyrelsen i den seneste tid. 

Status fra træningsgrupper: 

• Det går godt i LIFE, som er begyndt at favne et yngre segment. Trænerne i LIFE vurderer, at der ikke er 

kapacitet til mange flere atleter for at de kan bibeholde den individuelle hensyntagen. Vi drøftede 

muligheden for evt at lave et ekstra LIFE hold på en anden træningsdag for at gøre plads til endnu flere.  

• Senior har rekordmange til træning, hvilket er en positiv udvikling, men lægger pres på trænerne. Der 

er både god bredde og højt niveau.  

• Der er et godt sammenhold i Ungdom på tværs af triatlon og atletik, og de har fået skabt en god rød tråd 

både i ungdom og til senior, hvor ungdom deltager ca 1 gang ugentligt. 

Dan præsenterede et nyt it-system (intranet), som skal lette kommunikationen mellem træner-bestyrelsen og til 

medlemmerne. Joachim præsenterede resultater fra trivselsundersøgelse, hvor det gennemgående tema var, at 

mange ønskede faglige oplæg og flere sociale arrangementer. Dette vil der komme mere fokus på. 

2.  Eventuelt hævelse af kontingent 

Trods flere besparelser på mange poster i 2019, er der et negativt regnskab i klubkassen på 50.000kr. Derfor 

hæves kontingentet for Ungdom og Senior ved næstkommende kontingentperiode (maj). LIFE undgår 

kontingentstigning, da de ikke er en udgiftskilde. Vores hjælp til AAM’s arrangementer er afgørende, og ved at 

fortsætte med samme indsats kan vi undgå en fremtidig kontingentstigning. 

3. Søgning af ekstra midler (Eliteudvalg) 

Det går godt for vores eliteatleter, faktisk så godt, at det tyder på, at flere rykker en støttegruppe op. Der er dog 

fastsat en budgetramme på 200.000. Hvis alle nuværende eliteatleter maxer deres budget ud, er der 18.000kr 

tilbage på elitekontoen. Hvis der kommer flere ind eller nogle atleter rykker op i støttegruppe, er der en risiko 

for, at det ikke går op. Det forventes at flere af de nuværende eliteatleter vil rykke en støttegruppe op. Der er 

lavet et estimat, der siger, at hvis vi tillader at atleterne rykker op, vil budgettet stige fra 200.000-245.000. 

Eliteudvalget er ved at udarbejde en politik for, hvordan det skal håndteres.  

Hovedforeningen har en pulje, som det er muligt at søge, hvilket vil gøre det muligt at rykke atleter en 

støttegruppe op, såfremt de vælger at give dispensation. Christian er ansvarlig for at lave en ansøgning til 

hovedforeningen. 

4. Forberedelse til generalforsamling i marts 

Jakob har taget kontakt til Aarhus Stiftstidende, hvor den kommende generalforsamling er bekendtgjort. Der er 4 

bestyrelsesmedlemmer, herunder vores formand Tyge, der har valgt at stoppe i bestyrelsen. Der er nogle fra 

Senior, som har meldt ud, at de gerne stille op til bestyrelsen. Vi håber, at vi kan få repræsenteret én fra LIFE, så 

vi får repræsenteret flere grupper i bestyrelsen. Vi har drøftet muligheden for at have en repræsentant i ungdom, 

som ikke officielt er bestyrelsesmedlem, men som fungerer som repræsentant for ungdom og kan deltage i 

starten af bestyrelsesmøder med jævne mellemrum. 

Karen laver en reminder på Facebook d 1/3 omkring indkomne forslag og tilmelding på FB-begivenheden.  

Lotte handler ind til forplejning og drikkelse (rugbrød + tilbehør, frugt, slik og sodavand). 

5. Eventuelt 

• Hjælp til AAM arrangementer: Vi vil melde ud at det forventes at alle tager minimum én vagt/tjans i 

løbet af året. Jakob følger op på dette. 



Dan vil gerne skab et bedre bånd til AAM. Jakob foreslog, at vi derfor kunne lave en heppezone til en af 

deres løb. Han arbejder videre med denne idé. Dette kunne eventuelt kombineres med et socialt 

arrangement.  

• Status klublokale: Jakob har fået besked fra stadion om, at vi bliver smidt ud af nuværende klublokale 

per 1. juni. Jakob snakker med stadion. Karen tager kontakt til Thomas Arentz, som sidder i 

hovedbestyrelsen i AGF, da han har givet udtryk for, at det er hovedforenings opgave at hjælpe os med at 

finde et lokale. Der er endnu ikke nogen afklaring på Observatoriestien. 

• Sponsor i Ungdom: Lotte har snakket med Lars Berså, som har snakket med Kongsvang 

Rengøringsservice. De vil gerne fortsætte med at sponsorere tøj til Ungdom næste år.  

• Ungdomstrænerne har internt omfordelt timer på baggrund af "barsel", hvor Peter passer barn (på dage 

hvor Lene er væk).   

• Peter Dohn er blevet nomineret til en ESAA Award.  

 


