
 

Bestyrelsesmøde mandag den 22. maj 2017 

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

Karin Lykke, Pia Ostenfeldt, Bo Frankø 

 

Afbud: Susanne Fløjgaard, Erik Thestrup, Morten Blumensaat 

 

Referat 

Skole-OL 

 Skole-OL forløb som planlagt. Alle var glade, og der var meget positive tilbagemeldinger. 

 Næste år skal vi have huske at have noget informationsmateriale til udlevering til 

interesserede børn/lærere/forældre 

 Vi mener, at der er grundlag for at fylde 2 dage næste år, men det kræver flere hjælpere. Vi 

tager det op igen på næste møde. 

 Det var ærgerligt, at Midtjyllands Avis ikke fandt det værd at møde op og skrive om 

arrangementet.   

Almindsø-stafetten 

 Der er foreløbig tilmeldt 150 deltagere til Almindsø-stafetten. 

 Der er lavet et banner på 2,30 x 2,30 m. Det hænger på Sdr. torv indtil uge 23. Derefter skal 

vi finde en ny placering. 

SAK77 fylder 40 år 

 Per Mortensen har indvilget i at være koordinator for et jubilæumsudvalg.  Der har været 

opslag på FB for at få andre med i udvalget, men desværre har ingen meldt sig. Thomas 

laver genopslag på FB. 

Udstyr  

 Morten afklarer behovet for stangspringsstænger. 

 Der skal bestilles 3 stk. 10 m, 1 stk. 50 m, og 1 stk. 100 m glasfiber-målebånd og 1 stk. 100 

m stålmålebånd. 

 Vi afventer liste fra Thomas Skaarup vedr. andre manglende rekvisitter. 

Atletikskole 

 Bliver i uge 32. Andreas Støve er tovholder og samler hjælpere 

Udvidelse af stadion 

 Byggeudvalget arbejder videre med oplæg 



 

Skal SAK-77 byde ind på afvikling af et fast stævne? 

 Til næste møde kigger vi på en liste over potentielle stævner, som kunne være interessante 

for os at byde ind på. Hvilke krav stilles der til faciliteter på stadion - både inde og ude. 

Hvad med overnatning. Hvad er forventet deltager antal osv. 

Nøgler 

 Det er uklart hvem, der har nøgler til pavillonen på stadion. Per Fløjgaard har muligvis en 

liste. Karin kontakter Per for at tjekke op på det, og beder ham om at skaffe en nøgleboks, 

som kan hænge indenfor i pavillonen og indeholde nøgler til containere og 

omklædningsrum.  

Uddannelse af dommere og trænere 

 Vi er enige om, at der er behov for afholdelse af et lokalt dommerkursus. Gerne i Marts 

2018.  Erik Terkelsen forhører sig om dette. 

 Vi vil gerne have vores sportschefer (Søren og Per) til at skabe overblik over hvilke behov, 

der er for uddannelse i den nuværende trænergruppe, så vi evt. kan få nogle afsted på kursus 

i efteråret. 

Årshjul 

 Der arbejdes videre med årshjulet på et møde tirsdag, den 13. juni kl. 19.  

 

Næste møde bliver onsdag, den 28. juni 2017 kl. 19.30 på Ørstedsvej 15. 

 

Bestyrelsen 


