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Bestyrelsesmøde i AGF Atletik 27/4-2020 kl. 19:00 
Tilstedeværende via Skype: Jens Søndergaard, Martin Patwary, Henrik Gehlert, Christian Reumert,  
Karen Krogh. Lise Kandborg, Mikkel Kleis og Christian Stounberg 
 

1. Valg af referent og ordstyrer – og næstformand 
Referent: Christian Stounberg  
Ordstyrer: Martin  
Næstformand: Det er blevet besluttet at bestyrelsen bør have en næstformand. En person 
som skal bistå som en back-up for formanden ud fra tidligere erfaringer. Det blev vedtaget 
at Karen er bestyrelsens næstformand.  
 

2. Kommunikation i bestyrelsen – mail, messenger, Intranet m.fl.? 
Kommunikation i bestyrelsen halter. Formentlig fordi nye medlemmer af bestyrelsen ikke 
har fået en introduktion introduktion til Googles system.  
Bestyrelsen skal arbejde på Google systemet, for at få kommunikationen til kun at foregå 
der. Fra nu af vil det meste af kommunikationen mellem bestyrelsen ske på Googles 
system.  
 

3. Kontingent 

På sidste møde blev det diskuteret om der skulle ske en nedsættelse evt. udsættelse af 

kontinentet. Det er blevet besluttet af vi som udgangspunkt ikke gør dette. Dette skyldes at 

vi i bestyrelsen har besluttet af følge retningslinerne fra dels DIF og dels Hovedforeningen.  

 

Det blev besluttet af vi vil prøve at arbejde på en betalingsservice løsning på Conventus. Vi 

ved at det kan lade sig gøre med en sådan løsning, og vi ønsker at arbejde videre med 

dette. Vi er igennem Hovedforeningen pålagt at bruge Conventus.  Vi har ikke mulighed for 

at gå uden om hovedforeningen. Det har været diskuteret hyppigt. Derudover kræver 

aktivitetsstøtten fra kommunen, at vi skal have et system som optæller medlemmer. 

 

Som varslet til generalforsamlingen vil der 1. maj ske en stigning i kontingentet, som sættes 

op for 100 kr. for alle medlemmer undtagen Life.  

 

4. Klubtøj – tryk på splitshorts 
Adidas har været påvirket af Corona, hvorfor Adidas har annulleret ordren. Det har været 
muligt at skaffe det meste gennem Adidas’ B2B-shop, hvorfor det næsten ikke betyder 
noget for AGF. Dog mangler jakken for kvinder i grå. Derfor blev der valgt en ny farve i 
samme model.  
 
Vi overvejer om der skal AGF-tryk på splitshort for eftertiden. Formålet med dette skal 
være, at vi kan reklamere med vores logo på trods af et stort startnummer. Dette er 
navnlig noget flere kvindelige medlemmer har efterspurgt. 
 

5. Klublokale 
Det er blevet besluttet af vi accepterer tilbud om klublokale på Observationsstien. Vi har 
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valgt et lokale som har toilet og køkken, og vi mener at det vil kunne sætte 
rammerne for både træner/behandler staben og mange sociale aktiviteter for eftertiden. 
Samtidig var det vigtigt at vi holdt os så tæt på stadion som muligt. Vi kan umiddelbart 
overtage lokalet med det samme.  
 
Nedenfor er et overblik over området. Lokalet vi fremover kan kalde for vores klublokale, 
er OS8: 

 
 
 

6. Åbning af træning i relation til Covid-19 
Efter DIF’s åbning for fællestræning, har vi i bestyrelsen besluttet at vi vil i gang igen. 
Derfor er vi gået i gang med at få fastsat nogle retningslinjer for de forskellige 
træningsgrupper. Her vil det være trænerne, som kommer til at stå med ansvaret, som i 
fællesskab med bestyrelsen vil træffe beslutningen om hvilke retningslinjer der skal gælde i 
AGF-AM. Derfor kan I forvente information om dette asap.  
 

7. Eventuelt 

Rekruttering af ungdomsatleter: 

Bestyrelsen modtog et forslag om initiativer mod at få flere unge med i klubben. Vi har 

med henvisning til, at vi ønsker at tage hensyn til vores nuværende medlemmer først, og 

den omstændighed at vi ikke kan samles større grupper til ”prøvetræning”, besluttet at vi 

ikke begynder på dette lige nu.  

 

Økonomi: 

Som nævnt til generalforsamlingen, kom vi ud af det seneste regnskabsår med et falsk 

overskud. Sammen med den omstændighed at vi - grundet corona - ikke har samme 

mulighed for at arbejde sammen med bl.a. Aarhus Motion til flere store 

sportsbegivenheder, betyder det at vi skal lægge hoveder i blød og finde nogle midler.  

Derfor har vi nedsat et udvalg bestående af Henrik, Martin og Christian Stounberg, som 

skal lægge en grundlæggende strategi for dette.  
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Næste bestyrelsesmøde: 

Der aftales et møde placeret ultimo maj. Forhåbentlig kan vi gøre det i nyt klublokale ;-) ;-) 

Dette kan også være en opfordring til at skrive noget man som medlem ønsker at få belyst 

af bestyrelsen. Evt. hvis man har ideer til ovenstående punkt; økonomi.  

 

 


