
 

Bestyrelsesmøde tirsdag, den 9. januar 2018, kl. 19. 

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

Karin Lykke, Pia Ostenfeldt, Bo Frankø 

 

Afbud:  Ingen 

 

Referat 

Generalforsamling 

 Søren M. har styr på indbydelsen og på rettidig udsendelse 

 Der er styr på forplejning, drikkevarer og stole og borde 

 De 5 træningsgrupper får hver 10 min. (sharp) til beretning og uddeling af 

nåle/diplomer. Thomas skriver besked om dette på trænernes Facebook 

 Pokalmodtagere skal være fundet af trænergruppen senest på fredag den 12. 

Januar. Morten og Thomas har ansvar for dette 

 Morten og Thomas sørger for at indsamle de manglende pokaler fra Markus, Martha og 

Erik Te. 

 Erik Th. sørger for gravering samt køb af mini-pokaler. Der indkøbes en ny pokal til 

Årets fund under 18 år, da der ikke er plads til flere navne 

 Morten og Pia er begge på valg og villige til genvalg. Morten ønsker ikke at fortsætte 

som formand, så der skal vælges ny formand til generalforsamlingen. 

 Ole og Thomas ønsker ikke genvalg. Nye bestyrelsesmedlemmer skal vælges på 

Generalforsamlingen 

 Pia laver arbejdssedler til uddeling på generalforsamling for Skole-OL, DM-

Mangekamp, DM Skoleatletik. Bo T laver til Almindsø-stafetten.  

 Bestyrelsen mødes på dagen kl. 17 i SSK   

Skole-Ol 

 Der på nuværende tidspunkt tilmeldt 414 deltagere fra Buskelund, Skægkær, Gl. Rye, 

Resenbro, Voerladegård og Mølleskolen. 

Skole-cross 

 Vi ser os ikke i stand til at nå at arrangere et testløb inden udgangen af marts. Pia melder 

dette tilbage til DAF  

Hærvejsløbet - vandpost 

 SCR har sat udgangen af januar som intern deadline for at beslutte om de vil fortsætte med 

dette arrangement. Vi afventer denne beslutning 

 



 

Træningslejr 16+ 

 Thomas har forsøgt at skrive til Hamburgs atletikforbund, men har ikke fået svar. Han har 

nu fået en anden kontaktperson og forsøger igen 

DM skoleatletik 

 Vi afventer udmelding fra arrangørerne med hensyn til behovet for hjælpere 

DM Mangekamp 

 Vi gennemgik kontrakten og er enige om at underskrive den 

Økonomi 

 Erik Th. er langt med årsregnskabet for 2017 

 

 Det er et problem at aktive, som ikke længere ønsker at være medlem, glemmer at melde sig 

ud 

 Erik Th. har ryddet kraftigt op i medlemslisten 

 

 Det tilføjes til indmeldelsesblanketten, at man ved indmeldelse accepterer, at man skal 

betale kontingent, indtil  man selv skriftligt har meldt sig ud 

Julefrokost - evaluering 

 Det var en rigtig hyggelig aften, men vi var ikke imponerede over hverken maden 

eller betjeningen 

 Vi finder noget andet til næste julefrokost 

Atletikskole 

 Første uge i sommerferien er uge 27 

 Thomas og Morten spørger i 16+ gruppen, om der er et par stykker, som kan være 

ansvarlige for planlægning og afvikling af atletikskolen 

DM prisfest 

 Søren M. sørger for indstillinger 

 Erik Te. clearer med Søren, om der er andre indstillinger, der skal foretages 

Brugermøde Søholt 

 Der er ikke endnu indkaldt til brugermøde på Søholt 

 

 



 

Nyt fra Byggeudvalget 

 Udvalget har holdt to møder og har udarbejdet et forslag, som beskriver vores behov og 

ønsker for fremtidige anlæg på Søholt 

 I morgen (10.01) afholdes møde med Silkeborg Kommune for at gøre rede for vores ønsker 

for en helhedsplan for Søholt herunder holdningen til en evt. multihal 

Oprykning  

 Oprykning er sket per 1/1-18 uden problemer 

 I år er oprykningen differentieret under hensyntagen til atleternes ønsker 

Evt. 

 Flemming Blauert har meldt sig til opgaven som kommunikationsansvarlig 

Næste møde 

 Forslag til næste møde er tirsdag, den 13. februar 2018 kl. 19 på Ørstedsvej 15 

 Aftales endeligt på generalforsamlingen når den nye bestyrelse er valgt 

 

Bestyrelsen 


