
 

Bestyrelsesmøde tirsdag, den 20. februar 2018 

Deltagere:  Erik Thestrup, Morten Blumensaat, Erik Terkelsen, Pia Ostenfeldt, Bo Frankø, Robin 

Ostenfeldt, Claus Birn Jensen, Birgitte Herskind, Rikke Cohran 

 

Afbud:  Karin Lykke, Flemming Blauert 

 

Referat 

Ny bestyrelse - hvordan vil vi arbejde 

Kort præsentationsrunde af den nye bestyrelse.  

 

Bestyrelsen vil fremadrettet forsøge at tilrettelægge sit arbejde på en måde, hvor opgaverne i højere 

grad løses mellem møderne og afrapporteres på møderne. 

Bestyrelsen vil forsøge at tildele de enkelte medlemmer specifikke ansvarsområder.  

Foreløbig er der lavet følgende fordeling: 

 

Claus: Byggeudvalg  

Erik Te.: Almindsø-stafettten. Hjemmeside. El-tid  

Pia: Skole-OL  

Erik Th.: Økonomi. DM-mangekamp.  

Birgitte: Velkomstambassadør  

Morten: Dommeruddannelse. DM-mangekamp.  

Bo Frankø: DM-mangekamp.  

Karin Lykke: DM-mangekamp. Udarbejdelse af dagsorden til bestyrelsesmøder , udarbejdelse af 

referater.  

Robin: Aktivkontakt. 

 

Evaluering af generalforsamling 

Vi modtog desværre en lille klage fra SSK efter generalforsamlingen, de mente ikke, at vi havde 

ryddet godt nok op. Det er vi rigtigt kede af og har undskyldt til SSK.  

Ellers er vi enige om, at generalforsamlingen forløb fint, og det fungerede godt med at holde 

generalforsamlingen først og pokalfesten til sidst.  

Det fungerede med lokalerne, selv om det var trangt.  

Der er blevet indkøbt og udleveret pokaler til alle drengene fra 15-16 års holdet. 

 



 

Atletikskole 

Morten og Thomas K. forhører  sig hos de ældste aktive, om der er et par stykker, som er 

interesserede i at stå for atletikskolen. 

Vi foretrækker afholdelse i uge 27.  

Dommerkursus 

Morten kontakter DAF vedrørende afholdelse af dommerkursus.  

Vi vil sigte efter at holde kurset primo maj måned 

Nyt fra byggeudvalg 

Udvalget har holdt møde med Rune Drejer Kristensen (S), som er medlem af udvalget for Kultur, 

fritid og idræt. Der blev gjort rede for vore ønsker og ambitioner i forhold til etablering af en 

atletikhal på Søholt i den vestlige del af volden ved atletikstadion. 

Rune vil forsøge at skaffe os foretræde for udvalget. Desuden vil han sammen med Johan 

Brødsgaard (R), skrive en kronik i MJA i tiden omkring afgørelsen vedrørende multiarena (9. april). 

 

Hærvejsløb - vandpost? 

Der er fortsat ingen afklaring vedrørende SCR’s engagement i hærvejsløbet 23. Juni. Claus forhører 

sig igen 

 

Brugermøde på Søholt 

Der er ikke noget nyt om brugermøde på Søholt.  

 

DAF vestmøde 

Der har ikke været afholdt noget DAF-vest møde siden før nytår.  

 

DGI årsmøde 

Vi deltog ikke i DGI’s årsmøde 4. november.  

 

Udestart 

Udgangspunktet er, at der er udestart den 9. april,  som er første mandag efter påske. Vi forhører os 

lige  hos trænerne.  

 



 

DM-mangekamp 

 

Arrangørgruppen for DM-mangekamp skaber et overblik over behovet for forbedringer og 

nødvendige reparationer på stadion og tager kontakt til Alf Christensen, Silkeborg Kommune. 

  

 

Næste møde bliver tirsdag, den 13. marts 2018 kl. 19.00 på Ørstedsvej 15. 

 

Bestyrelsen 


