
 

Bestyrelsesmøde 28. november 2017 kl. 19.00. 

Deltagere:  Erik Thestrup, Morten Blumensaat, Erik Terkelsen, Ole Gadegaard, Karin Lykke, Pia 

Ostenfeldt, Bo Frankø 

 

Afbud: Thomas Krejberg 

 

Referat 

Julefrokost 

 Der er foreløbig tilmeldt 16 til julefrokosten. En del har ikke meldt tilbage, så de bliver 

rykket.  

Bestyrelsesmedlemmer 

 Thomas modtager ikke genvalg. Det gør Ole heller ikke. Da Susanne også er trådt ud i årets 

løb, har vi en udfordring med at finde mindst tre nye medlemmer. 

 Erik Te. skriver et opslag på Facebook med opfordring til alle om selv at melde sig og Ole 

vil så skrive en kommentar til dette. 

Generalforsamling 

 Der er en udfordring med, at vi ikke kan råde over hele lokalet hos SSK fra kl. 18-19. Vi 

vælger at bytte om på det sædvanlige program således at vi starter med generalforsamling og 

svømning og efterfølgende holder fællesspisning og pokalfest.  

 Mødetid 17.45 Svømning og generalforsamling 18-19.30  

 Pizza og pokalfest 19.30-21.00  

 Tilmelding til PO 

 SM bliver bedt om at lave indbydelsen.  

 Morten tager en snak med de øvrige trænere og finder frem til modtagere af diverse pokaler.  

 OG bestiller borde og stole hos Trier. Erik Th. bestiller pizza, Thomas sørger for 

drikkevarer.  

Træningslejr 16+ 

 Morten og Thomas arbejder videre med muligheden for træningslejr i Hamborg. 

DM mangekamp 2018 

 Det er nu endeligt, at vi skal arrangere DM Mangekamp 18.-19. august 2018.  

 Arbejdsgruppe skal nedsættes: Søren Munch, Bo Frankø, Erik Thestrup, Karin Lykke og 

Morten har ind til videre meldt sig til at være en del af arrangørgruppen 



 Den første opgave for gruppen bliver at kontakte kommunen for at få stadion opgraderet til

et arrangement af denne kaliber.

 Der bliver også behov for at få afholdt et dommerkursus, så vi kan råde over et tilstrækkeligt

antal dommere både til dette stævne og til DM i skoleatletik.

DM i Skoleatletik 12. og 13. juni 2018 

 Erik Th og Peer T. har været til møde med arrangørerne fra Dansk Idrætslærerforening på

Langsøskolen.

 Vi kommer til at få ansvar for dommere i kuglestød og spydkast samt til el-tidtagningen.

 Desuden skal vi stå for forplejning/bod på stadion.

Økonomi 

 Der er store udgifter for tiden men økonomien er solid

Evt. 

 Der er meldt ud til skolerne, at Skole-OL i Silkeborg kun bliver for 4.-6. klasse i 2018.

 Der er ligeledes meldt ud til folkeskolerne at tilmelding åbner den 6. Januar..

Næste møde bliver tirsdag, den 9. januar 2018 kl. 19 på Ørstedsvej 15. 

Bestyrelsen 


