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Referat  

Bestyrelsesmøde                                   

          
 

Dato  4/2-2021 

Tid  Kl. 19.30 

Sted  Zoom  

 

                                                                             Til stede                   Afbud 

Bestyrelsesmedlemmer   

Buster Å. Nielsen (formand) X  

Anna Sofia Mikkelsen (næstformand)  X 

Karsten Kjelde (kasserer) X  

Jacob Ilbjerg Stengaard (referent) X  

Marie Raun Knudsen X  

Mathies Hartmann X  

Annika Hein Fabrin   X 

Bestyrelsessuppleanter    

Niels Larsen X  

Cathrine Trodsøe  - 

Ansatte    

Line Lykkehøj  X  

Gæster   

Morten Algot Nielsen X  

  

1. Generalforsamling  

- Bestyrelsen mener godt, at vi kan forsvare at afholde generalforsamlingen online. Vi har blandt 

andet en formand og en næstformand, der begge stopper.  

- Morten mener, at vi skal holde generalforsamlingen så kort som muligt, hvor bl.a. 

kontingentstigninger tages af dagsordenen. Dette er bestyrelsen enige i. Buster vil tale med Leif i 

forhold til hans tidligere forslag.  

- Generalforsamlingen bliver afholdt den 23. februar 2021 kl. 19.  

 

2. Økonomi 

- Karsten har været ved revisoren og få godkendt regnskabet.  

- DHL-regnskabet er blevet gjort op - der stod 103.000 tilbage til kontoen. Det er klubbens 

tilgodehavende, der dog får lov til at blive til næste års DHL.  

- Der er kommet uventede tilskud/hjælpepakker ind den sidste del af året. Derfor vil det også være 

mere forsvarligt at bibeholde de nuværende kontingenter.  Jeg synes at det skal omformuleres, det 

kommer hurtigt til at lyde som om, at det heller ikke vil være nødvendigt på længere sigt. Jeg 

foreslår: Klubben har modtaget hjælpepakker for vores omkostninger i forbindelse med de store 
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løb. Derfor vurderer bestyrelsen, at det er forsvarligt at bibeholde det nuværende kontingent indtil 

hele foreningen kan drøfte dette.   

 

3. Orientering fra Line   

- De er tre praktikanter på kontoret for tiden. Den ene skal hjælpe med Skole-OL. De andre to har 

bl.a. hjulpet med reklame for og markedsføring af Atletik Camp.  

- Line starter noget cirkeltræning med Mads op samt noget træning for de 6-11-årige over Teams.   

- Idrætspuljen er søgt for skoleåret 2021-2022. Ansøgningen er godkendt.  

- Move Sportslab: De vil gerne have os som samarbejdspartnere. Move Sportslab er et mobilt 

testcenter, der vil tilbyde forskellige sportstest. Bestyrelsen har en modvilje mod at reklamere for 

forskellige aktører, som vi ikke kender meget til. Line vil sende det forbi seniortrænerne.  

 

4. DM-inde  

- Morten er blevet kontaktet af DAF og hørt, om han vil stå for 400, 1500 og 3000m. DM-løb i 

arenaen. Dette har han påtaget sig sammen med Anna og Steffen.  

- DAF vil stå for stort set det hele. Dog vil der blive brug for lidt hjælpere fra klubben - bl.a. en starter.   

- Det er meget vigtigt, at der ingen økonomiske udgifter bliver for klubben.  

 

5. Møde med efterskolen 

- Line og Niels har haft et møde med Kim og Jakob fra efterskolen, hvor de har udarbejdet en 

samarbejdsaftale. Aftalen lægger stort set klar til underskrivning.  

 

6. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder  

- Afventer til ny bestyrelse er tiltrådt! 

 


