
 

Bestyrelsesmøde i AGF Atletik 26/3-2020 kl. 19:00 
Tilstede (via Skype-forbindelse): 
Jens, Christian Stounberg, Martin, Henrik, Christian Reumert, Karen, Lise, Mikkel 
 
Mødets dagsorden: 

1. Valg af referent 
2. Roller/opgavefordeling i bestyrelsen 
3. Vision 2020  
4. Indstilling af pokaler: 

a. Rudolf Christensens Mindepokal: Tildeles det aktive atletikmedlem, der indstilles af 
atletikafdelingen. 

b. Kaj Wohlerts Sølvfad: Tildeles et nuværende medlem, der ved interesse, arbejde eller på 
anden måde har gjort sig fortjent til foreningens tak og anerkendelse. 

c. AGFs Æresfad: Tildeles det AGF medlem, idrætsmand eller -kvinde, der i det forløbne år har 
betydet mest for klubben, evt. århusiansk eller dansk idræt. 

d. Axel Gruhns Ærespokal: Tildeles det medlem, der i årets løb har ydet den fornemste 
enkeltpræstation. 

e. Skovbakkens skål: Tildeles det aktive medlem, der i årets løb har vist sig som det mest 
lovende talent. 

f. Fredensvang Pokalen: Tildeles et medlem, eller et hold, der har ydet en fremragende 
indsats, sportsligt eller på anden vis. 

5. Covid-19 i AGF Atletik 
a. Opgaver til trænerne 
b. Brug af stadion  
c. Alternativ “fælles”-træning 

6. Eventuelt 

Mødet: 
1. Valg af referent 

Christian Stounberg 
 

2. Roller/opgavefordeling i bestyrelsen 
En del tidligere medlemmer i bestyrelsen er trådt ud. Nye er kommet til. Derfor skal tidligere 
bestyrelsesmedlemmers roller fordeles ud, nogle roller byttes og evt. nye punkter som kræver 
fokus. Det er blevet besluttet følgende.  

a. Kasserer: 
Jens 

b. Forbindelsesled til diverse underafdelinger og kontakter: 
- Ungdom: Martin og Marie;  
- Senior: Christian Stounberg og Karen; 
- Life: Henrik;  
- Andre atletikdiscipliner end mellem- og langdistanceløb: Lise;  
- Eliteudvalg: Christian Reumert;  
- Adidas samt evt. andre sponsorer: Lars og Henrik;  
- Conventus: Karen 
- Sociale medier: Lise 



 

- Hjemmeside: Henrik 
 

3. Vision 2020 
Visionen blev introduceret af bestyrelsen for år tilbage. Visionen skal være en rettesnor for først og 
fremmest bestyrelsens afgørelser, men også hvordan trænerne skal forsøge at tilrettelægge deres 
tilgang til træningen. Den er opstillet så den er målbar, så vi kan måle hvad der er opnået. Det blev 
besluttet at der er ændringer til visionen, men at disse skal foretages på et fysisk møde når dette er 
muligt.  
 

4. Indstilling af pokaler: 
Bestyrelsen har valgt at indstille følgende: 

a. Jakob Worm  
b. Lotte Mygind  
c. Maja Alm  
d. Mikkel Dahl  
e. Frederik Ernst  
f. Esben Sønderskov 

 
5. Covid-19 i AGF Atletik 

Det er blevet besluttet (som det også er meldt ud) at fællestræning i AGF-regi er aflyst til og med 
april 2020. Vi har besluttet at AGF-AM’s generelle holdning til corona skal spejle sig i det, som DAF1 
melder ud og anbefaler klubberne.  
Det blev drøftet om alle trænere skal have fuld løn i den periode, hvor al træning er aflyst.  
Det vil blive forslået trænerne, at de skal finde på alternativer til den fysiske træning. Navnlig er der 
et behov for vejledning.   
Karen tager en snak med Dan om brug af stadion, med henblik på at få klare og fair retningslinjer.  
 

6. Eventuelt 
a. Henrik har startet et initiativ om at samle klubber for at stille sig kritisk til høje priser i 

forbindelse med startgebyr til mesterskaber.  
b. Næste møde besluttes efter aftale mellem medlemmerne, men vil formentlig blive inden 

for den næste måned. 
 
 

 
 
 
 

                                                      
1 Se evt. DAF’s hjemmeside, eller http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2020/2020/03-19-corona-virus-kaere-
klubleder-og-loebs-og-staevnearrangoer.aspx om seneste udmelding.  

http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2020/2020/03-19-corona-virus-kaere-klubleder-og-loebs-og-staevnearrangoer.aspx
http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2020/2020/03-19-corona-virus-kaere-klubleder-og-loebs-og-staevnearrangoer.aspx

