
 

Bestyrelsesmøde 5. april 2018 

Deltagere:  Erik Thestrup, Flemming Blauert, Claus, Birgitte Herskind, Robin, Morten, Erik 

Terkelsen, Karin Lykke, Pia Ostenfeldt, Bo Frankø, Rikke C. 

 

Afbud:  

 

Referat 

Almindsø-stafetten 

Indledende kick-off møde i lørdags, den nye hjemmeside er oppe at køre. Tilmelding åbner 8/4-18. 

Atletik-tv vil streame under løbet. 

Støve og William skal være reportere on-site. 

Skole-OL 

Afholdes 16. maj 2018. 

Knap 20 tilmeldte hjælpere, det er ikke nok.  

Der bliver sat 2 skoler på hver øvelse, som skal stille med 1 eller 2 hjælpere. 

Næste år bliver skole-ol udvidet med en disciplin – ukendt hvilken. 

Atletikskole 

Afholdes for aldersgruppen 8-14 år. 
4 dage i uge 27, mandag – torsdag. 
Deltagergebyr 500 kr. inkl. T-shirt vand og frugt. 
Arrangementet kommer på bibliotekets portal ”Ud og Lær”, som lister sommerferieaktiviteter. 
Josephine + Frida finder selv hjælpere 
Afregning aftales senere  
Josephine + Frida står for tilmelding evt. klager sendes til Claus eller Pia. 

 

Halbyggeri 

Kultur- og idrætsudvalget er inviteret med til et kig på atletikhallen i Randers, men de svarer først på 

invitationen efter 9. april. 

Der har været indlæg i MJA. 

Der har været møde med Dansk Halbyggeri og der er lavet en ny tegning. 

Morten har haft møde med projektkonsulent fra lokale- og anlægsfonden. Det er en lang proces og kræver 

meget hjemmearbejde. Vi opfordres til at sende vores materiale inkl. kort sammenfatning. Efterfølgende 

starte med telefonmøde. 

 

 



 

DM-mangekamp 

Dommerkursus regner vi med bliver den 5. og 6. maj. (lørdag – søndag) 

Morten rykker for endeligt svar. 

Skyttehuset er booket til dommerkursus og reserveret til DM-mangekamp. 

Arrangørgruppen har haft første møde. 

Der har været onsite-møde med kommunen omkring opgradering af atletikstadion. 

Økonomi 

Erik har fremsendt faktura til DGI på ca. 7.500 kr. pga. momsfritagelse i forbindelse med en post fra 

Motorvejsløbet. 

Der er udskrevet kontingent på ca. 35.000. 

Ellers stort set uændret. 

Udestart 

Tirsdag, den 3. april 2018 var der fælles udestart. 

Ikke så stort fremmøde som sidste år. 

Flytning af udstyr fra hallen til stadion sker søndag den 8. april. 

Kommunen henter de store ting fra hallen i næste uge. 

Persondataforordningen 

Pia deltog i webinar om persondataforordningen. Vi skal have udarbejdet en privatlivspolitik. DGI har en 

skabelon, som kan downloades og bruges. 

Vi skal have en fortegnelse over behandling af personoplysninger. Disse 2 ting skal revideres hvert 2.-3. år.  

Situationsbilleder må lægges på facebook og hjemmesider, men portrætfoto kræver accept fra personen. 

Pia og Erik Th. kigger på det. 

Medlemsdata må gemmes, hvis det er til statistisk brug eller til historisk brug i foreningen. 

Elitepuljen 

Vi har en elitepulje, hvor de atleter i klubben, som er på så højt et niveau, at de skal deltage i 

konkurrencer i udlandet for at udvikle sig, kan søge tilskud til at få dækket nogle af deres udgifter. 

Eventuelt 

Plan-Disc er betalt. 

 

Mødet vedr. årshjul er flyttet til 30. april kl. 19.00. 

 

Erik har været til møde i lovudvalg hos DAF.  

DAF har lavet ny strategiplan for 2018-2021 med bl.a. opblødning for deltagelse i stævner uden at være 

medlem af en klub.  



 

Ønsker at satse mere på Skole-OL. 

DAF-årsmøde bliver i Nyborg i den 27. og 28.  oktober 

 

Næste møde bliver tirsdag, den 8. maj 2018 kl. 19.00 på Ørstedsvej 15. 

 

Bestyrelsen 


