
 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. april 2017 

Deltagere:  Erik Thestrup, Thomas Krejberg, Morten Blumensaat, Erik Terkelsen, Ole Gadegaard, 

Karin Lykke 

 

Afbud: Pia Ostenfeldt, Susanne Fløjgaard, Bo Frankø 

 

Referat 

Oles forslag til mødeledelse 

 Fremover skiftes vi i bestyrelsen til at udfærdige dagsorden forud for næste møde. Karin 

laver dagsorden til næste møde og offentliggør den på bestyrelsens facebookgruppe 3-5 dage 

før mødet.  

 Efter hvert bestyrelsesmøde vil der fremadrettet blive offentliggjort et referat på klubbens 

nye hjemmeside.  

Informationer generelt 

 I søndags blev alt materiel flyttet fra hallen til atletikstadion. Der var mange hjælpere, så det 

gik hurtigt. Kommunen flytter madrasser , podier og hække tirsdag efter påske. 

 Almindsø-stafetten er på skinner. Der er afholdt første møde. Gruppen har fået 2 nye 

medlemmer. De store sponsoraftaler er på plads. 

 Spar Nord har afholdt et kursus i privatøkonomi for 16+ gruppen. Der var 10 deltagere og 

mødet var en succes. 

 Den nye hjemmeside er ved at være klar og forventes i luften til træningsstarten ude tirsdag 

efter påske. 

 Skole-ol er på skinner. Pia og Ole har styr på det. Der mangler stadigvæk lidt hjælpere, men 

det skal nok løse sig. 

SAK77 fylder 40 år 

 SAK77 fylder 40 år den 5. oktober 2017. Bestyrelsen vil gerne at en arbejdsgruppe tager sig 

af at planlægge festlighederne. Thomas Krejberg laver opslag på facebook for at rekruttere 

medlemmer til gruppen. 

Inventar til pavillon / udestart 

 Det har vist sig, at det meste inventar blot var stillet i containeren efter hærværket, så der er 

umiddelbart ikke brug for nyt inventar til pavillonen. 

 Ole Gadegaard bestiller en kasse til opbevaring af vores nye telt samt 3 stk. afsætskasser på 

henholdsvis 5, 10 og 15 cm hos Michael Seindal. 

 Der er behov for flere stangspringsstænger, Morten Blumensaat kigger på det. 



 

 Der mangler aluminiumshække, hylere og stopure til skole-ol, Søren Munch bestiller det. 

 Der er fælles træningsstart på atletikstadion tirsdag, den 18. april 2017 kl. 17.30. 

Atletikskole 

 Er flyttet fra uge 27 til uge 32 pga. manglende hjælpere, men vi har stadig ikke hjælpere til 

at afholde det. Erik Terkelsen og Morten Blumensaat tager kontakt til dem, som har vist 

interesse. 

Udvidelse af stadion 

 Drøftelse af muligheder og ønsker, og hvordan vi kommer videre. Bestyrelsen er enige om, 

at det ikke kan afklares på et enkelt møde, men er en løbende proces. Arbejdsgruppen 

indkaldes til et møde med bestyrelsen via Erik Terkelsen. Erik Terkelsen og Bo Frankø 

kontakter politikere fra Fritids-, Kultur-, og Idrætsudvalget med henblik på et møde, hvor de 

kan se vores træningsforhold. 

SIF 100 ÅR 

 SIF fejrer 100 års jubilæum med en reception den 26. april 2017. SAK77 har jo været en del 

af historien, så Erik Terkelsen repræsenterer klubben ved receptionen, og medbringer en 

indrammet t-shirt fra SIF-atletik, hvis det er muligt at fremskaffe. 

Økonomi 

 Der er begyndt at komme kontingent ind for april kvartal.  

Evt. 

 Morten har et stykke skov, som skal ryddes op. Han vil tilbyde medlemmerne at hjælpe mod 

de optjener x antal kroner, som bliver øremærket dem selv til hjælp til betaling 

atletikaktiviteter.  Morten regner med, at det bliver en af dagene i weekenden den 20. eller 

21. maj. Morten laver opslag. 

 

Næste møde bliver mandag, den 22. maj 2017 kl. 19.30 på Ørstedsvej 15. 

 

Bestyrelsen 


