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1. Bordet rundt - Status og oplevelser
- Hvordan går det med Stævneudvalget og deres planlægning af åbningsstævnet d. 18/5? Der skal
måske bare laves et Google Docs, så folk kan se øvelser, tidspunkt og tilmelde dem. Caroline tager
fat i Louise fra Stævneudvalget.
- Vi får alle bestyrelsesmails - De skal sendes til Morten og evt. Jacob. Det kan fremgå tydeligere på
hjemmesiden, at nye ungdomsmedlemmer kan kontakte Line.
- Der er problemer med, at redskaberne ikke bliver anbragt korrekt i styrkerummet.
- Caroline foreslår fællesspisning en gang i måneden. Efterskolen har faktisk også inviteret til en
månedlig fællesspisning.
- Efterskolen har vist også en overkapacitet af værelser, så der er måske mulighed for at leje eller
låne disse til arrangementer m.m.
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2. Økonomi (Karsten)
Budget 2021
- Budgettet for 2021 har været meget svær at lægge, men et foreløbigt budget bliver udarbejdet på
mødet. Pga. den store usikkerhed om DHL-stafetten afholdelse i år skaber det også stor usikkerhed
om klubbens indtægter. Klubbens udgifter bliver derfor fortsat fastsat meget forsigtigt med henblik
på en sund økonomi på trods af en aflyst eller minimeret DHL-stafet.
- Der afsættes bl.a. lidt penge til en mere permanent pavillon ved klubhuset samt nogle kurser for
Line og ungdomstrænere.
Tilskud til stævner/Cross m.
- Afventer til næste gang
3. Genåbning efter corona (Mathies)
- Mathies og Morten har deltaget i et DGI-webinar ang. de nye coronaregler. Det er meget svært at
fortolke generelle idrætsregler til noget specifikt for atletikken.
- Der må maximalt være 25 nede i styrkerummet. Folk under 18 år skal ikke vise coronapas.
4. Møde med Trimtex (fornyelse/ny aftale for 2022 og frem)
- Jacob har skrevet med Mikkel fra Trimtex. Han er ikke så meget til stede lige nu, men han ville
gerne have et møde med os.
- Vores kontrakt udløber i år, så der skal indgås en ny. Mikkel lød som om, at Trimtex gerne vil forny
aftalen.
5. Status Senior DM - Morten
- Der er DM i Odense den 25.-27. juni. Der sidder forskellige grupper og arbejder med det. Både
Michael og Line arbejder også med det.
- Der bliver arrangeret et motionsløb (Midsommerløbet) og ”Atletik for en dag” fredag for at
tiltrække folk til stadion.
- Andreas Jeppesen (primært) og Bo Overgaard fra DAF arbejder sammen med os om planlægningen.
- Der skal bruges ca. 100 hjælpere hver dag.
- Alt tilmelding osv. står DAF for. De sætter ligeledes standarderne for deltagelse.
6. Info om nyt fra ungdomsatletikken - Morten
Sommercamp
- Det er første uge i sommerferien - Der er 50 tilmeldte.
Medlemstilgang
- Line oplever generelt en god medlemstilgang efter genåbningen - Det er skønt!
Nye ansættelser
- Caroline Eckert og Rasmus Hjort overtager forskellige opgaver fra Line, så der bliver frigjort tid fra
hende.
7. Info om andre bestyrelser
Hovedafdelingen
Dansk Atletik Forbund
Dansk Motionsevent
- Der forsøges oprettet en sammenslutning af motionsevent-arrangører. OGF er inviteret til
generalforsamling den 26. maj.
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8. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder
Dato
8/6-2021

Tid
Kl. 19
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