
Bestyrelsesmøde tirsdag, den 26. september 2017 

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

Karin Lykke, Pia Ostenfeldt, Bo Frankø 

Afbud: Susanne Fløjgaard 

Referat 

Skole-OL 

 Dato for Skole-OL 2018 bliver 16. maj.

 Grundet lille tilmelding fra 7. årgang satses næste år på 4., 5., og 6. årgang fra lokalområdet.

 Der er stadig grundlag for at fylde 2 dage næste år, men det kræver hjælpere udefra. Erik

Terkelsen tager kontakt til mulig samarbejdspartner .

Almindsø-stafetten 

 Meget positive tilbagemeldinger på arrangementet.

 Intern evaluering i udvalget 13/10-17.

SAK77 fylder 40 år 

 Der er desværre ikke nogen, som har meldt sig til at hjælpe Per M. med at arrangere 
jubilæumsfest.

 Det besluttes at fejre jubilæet til Midtjyske Mesterskaber på Silkeborg Atletik Stadion 
søndag den 1. oktober.

 Klubben serverer 1 stk. pølsehorn, 1 vand og 1 stk. kage til alle fremmødte på dagen. Der 
serveres kaffe hele dagen. Karin sørger for bestilling af forplejning hos Føtex. Pia sørger for 
at få flaskevand fra hallen til stadion.

 De ekstra præmier, som ikke blev brugt til Almindsø-stafetten udleveres sammen med 
medaljer ved samme lejlighed. 

Nyt fra byggeudvalget 

 Der arbejdes intensivt på flere fronter i forhold til at få realiseret byggeplaner dels på selve

stadion og dels i form af en atletikhal.

 Udvalget har fået udarbejdet et skitseprojekt af Dansk Halbyggeri.

 Claus, Morten og Erik har deltaget aktivt i idrætspolitisk vælgermøde.

 Der forsøges etableret et møde med kommunens embedsværk for at orientere og at blive

orienteret om helhedsplan for Søholt samt udviklingen omkring multiarena.

LM og Masters 

 DGI har spurgt Per M., om vi er interesserede i at afholde Master i 2018 og LM i 2019. Det

har bestyrelsen sagt ja til.



Medieprofil 

 Vi ønsker at SAK77 skal være mere synlig i den lokale presse. Det er vigtigt, at resultater og

aktiviteter i klubben bliver sendt til lokalpressen. Kan vi ikke finde nogle, som kan være

ansvarlige for dette? Pia laver jobopslag i facebookgrupperne.

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 

 Thomas K. har lavet samlet oversigt. Bestyrelsen afprøver systemet de næste 3 mdr., inden

det endeligt tages bredes ud til øvrige interessenter.

 Alle i bestyrelsen skal tjekke årshjulet 1 x om måneden. Den enkelte er selv ansvarlig for at

sætte de aktiviteter i gang, som man er ansvarlig for.

Julefrokost 

 Julefrokost for trænere, ledere og bestyrelse afholdes lørdag, den 16/12-17 kl. 18.30. Karin

undersøger mulighederne for sted.

Tøj til trænerne 

 Bestyrelsen bevilger 1 jakke og 1 t-shirt til trænerne ud fra tilbud indhentet af Erik Thestrup.

Udvidelse/udskiftning af trænere 

 Maria og Signe stopper som trænere efter udesæsonen. Nye trænere er Freja, Frederikke og

Markus Kirk.

Uddannelse af trænere 

 Der afholdes børnetrænerkursus 20-21. Oktober i hallen i Knudlund.

 Kurset afholdes af DAF.

 Vi har selv 8 trænere tilmeldt kurset.

ATK 

 14 af klubbens aktive er udtaget til at kunne deltage i ATK.

 Morten og Thomas tager en snak med de aktive.

 Der er deltagerbetaling på 2000 kr. pr. deltager. Klubben yder et tilskud.



Vestmøde 

 Der er vestmøde i Århus den 28. September. Søren deltager som DAF bestyrelsesmedlem.

Morten deltager, hvis han kan få det til at passe.

Start indesæson 

 Indetræning starter i hallen fra uge 43.

 Vi skal have støvsuget hallen i uge 41.

 Pia og Robin gør dette torsdag og skriver på FB efter yderligere hjælpere.

 Morten forespørger kommunen om muligheden for at få flyttet rekvisitter i løbet af uge 42

og vi flytter vore egne ting sidste weekend i uge 42.

 Pia laver et jobopslag om rengøringshjælp vinteren igennem.

DAF årsmøde 

 Morten deltager i DAF’s årsmøde 28.-29. Oktober.

Træningslejr 15+ 

 Der arbejdes på at arrangere en træningslejr i påsken 2018.

 Thomas og Morten ser på mulighederne.

Økonomi 

 Det ser rigtig fornuftigt ud med økonomien.

Bestyrelsesmedlemmer 

 Susanne Fløjgaard er efter eget ønske stoppet i bestyrelsen.

 Der er ingen suppleanter valgt, så der er ingen, som har taget Susannes plads i bestyrelsen.

Næste møde afholdes i uge 43. 

Bestyrelsen 




