
 

Bestyrelsesmøde tirsdag, den 13. marts 2018 

Deltagere:  Erik Thestrup, Morten Blumensaat, Erik Terkelsen, Karin Lykke, Pia Ostenfeldt, Bo 

Frankø, Robin Ostenfeldt, Flemming Blauert, Claus Birn Jensen, Birgitte Herskind 

 

Afbud:  Rikke Cohran 

 

Referat 

 

Gennemgang af årshjul - opgavefordeling 

 

Punktet er for omfattende og tidskrævende til at nå på aftenens møde, så bestyrelsen mødes onsdag 

den 18. april kl. 19 for at gennemgå og opdatere årshjulet,  samt sikre at alle opgaver har en 

ansvarlig person på. 

 

Robin vil gerne overtage opgaven med at ajourføre klubrekorderne. 

Gennemgang af plandisc 

 

Pia har gennemgået et webinar vedr. plandisc. 

Bestyrelsen er enige om at købe 1 års abonnement og prøve det af for at se om det hjælpe os med at 

organisere og visualisere vores aktiviteter bedre. 

Elite Silkeborg - vil vi det?  

Bestyrelsen havde en lang debat om vores tilknytning til Elite Silkeborg.  

Vi er enige om, at det er et alvorligt problem, at organisationen er meget fikseret på håndbold og 

fodbold. Vi ser dog visse muligheder i forhold til områder som skadesbehandling, kostvejledning, 

mentaltræning o.l., og da det ikke er forbundet med udgifter at være med i Elite Silkeborg, beslutter 

vi at fortsætte tilknytningen på det nuværende niveau. 

Udestart 

Trænerne har meldt tilbage, at de ønsker samlet udestart for alle i ugen efter påske.  

Vi skal have planlagt flytning af rekvisitter fra hallen til stadion. 

Halbyggeri 

Byggeudvalget arbejder hårdt videre og har gang i flere forskellige aktiviteter. 

 

 



 

Dommerkursus 

Der er mulighed for afholdelse af dommerkursus i modulerne løb, spring og kast. Kurserne vil blive 

afhold af Ulrik Engmark den 5.-6.  maj.  

Der kommer opslag på facebook. 

Almindsø-stafetten 

Almindsø-stafetten kører efter planen. Seneste nyt er, at Eniig også er med igen som sponsor, og 

deres sponsorat er forøget med 20 %.  

Arrangørgruppen har Kick-off lørdag den 24. marts med et 5-timers planlægningsmøde. 

DM-mangekamp 

Morten har kontakt til en mulig tøjsponsor. 

Morten har møde med Alf Christensen og John Kudsk den 20. marts kl. 14.30, hvor de gennemgår 

stadion med henblik på at få det bragt i en tilstand, så vi kan afvikle DM-mangekamp.  

Møde i Idrætsrådet 

Der er repræsentantskabsmøde i Idrætsrådet den 21/3 kl. 19 i Silkeborg Sportscenter. Erik 

overvejer, om han kan få det passet ind. 

Atletikskole uge 27 

Frida og Josefine har sagt ja til at stå for atletik-skolen 4 dage (man-tors) i uge 27.  

Claus bliver bestyrelsens ansvarlige for atletikskolen og tager kontakt til Frida og Josefine.  

Pia sørger for reservation af stadion og for at få arrangementet med i kommunens 

sommerferieaktiviteter.  

DGI årsmåde 

Vi deltager ikke i DGI’s årsmøde.  

Persondataforordning - webinar 

Pia deltager i webinar den 20. marts omkring den nye persondataforordning.  

Erik Th. har gennemlæst materiale fra DGI.  

Pia og Erik koordinerer deres viden efter den 20. marts og laver oplæg til næste bestyrelsesmøde.  

Økonomi  

Økonomien er stadig god. 

Der blev tjent pænt beløb til kiosk-kontoen ved LM i Marselisborghallen. 

 



 

Eventuelt 

Der er kommet en forespørgsel fra to skoler, som gerne vil låne redskaber af os. Vi mener ikke, at 

det er en opgave for klubben at stille rekvisitter til rådighed for skolerne. Det bør være en 

kommunal opgave. Vi vil gerne hjælpe kommunen med indkøb af rekvisitter til skolerne. 

 

Næste møde bliver torsdag den 5. april 2018 på Ørstedsvej 15. 

 

Bestyrelsen 


