
Bestyrelsesmøde 7. juni 2018

Deltagere:  Erik Thestrup, Claus, Robin, Morten, Erik Terkelsen, Karin Lykke, Pia Ostenfeldt, Bo 
Frankø,

Afbud: Rikke, Birgitte, Flemming

Almindsø-stafetten

Tilmeldingen følger meget nøje mønstre fra sidste år.

Der er indgået en ny aftale med BDO Revision, som ny steamingsponsor, hvilket betyder at de ekstra 
udgifter til Atletik-TV bliver dækket ind. 

Forberedelserne forløber i øvrigt som planlagt.

Skole-OL

Gik rigtig godt. Fik meget ros fra Torben fra DAF. Super stævne. Imponeret af musikken.

God tilgang til tingene og fint at inddrage lærerne. Alle har kastet hylere, og det vil DAF tage med sig hjem, 
da det var meget sjovere for børnene.

Pia og Ole tager et år til + Birgitte har meldt sig til at hjælpe.
Der var 530 deltagere på trods af en skole med kort varsel.

I år fik vi uddelt medaljer på dagen.

Der var lidt mere luft i tidsskemaet.
Der var væsentlige forbedringer i indtastningssystemet.

Vi fastholder at afvikle over 1 dag.

Atletikskole

Der er meget begrænset antal deltagere tilmeldt indtil videre.
Pigerne forsøger at skaffe nogle flere deltagere ved at tage til træningen for de 10-12 årige.
Tilmeldingsfristen er udsat til den 10. juni
Der skal være et minimum på 15 deltagere, før vi gennemfører.

Halbyggeri

Møde med kultur- og idrætsudvalget i mandags. 
Det var en blandet oplevelse, at holde med møde med udvalget.

Men fik dog et par gode råd, og der var et par stykker, som var interesserede. Udvalget fik præsenteret vores 
tanker og forhåbentlig fik vi sat nye tanker i gang om anvendelsesmulighederne på Søholtområdet.



Vi går efter et møde med Borgmesteren og Flemming Heiberg, da det skal omkring byrådet pga. projektets 
størrelse.

DM-mangekamp

Arrangørgruppen har møde i næste uge.
Invitation og foreløbigt tidsskema skal sendes til godkendelse i DAF.
Der er styr på forplejningen lørdag aften.

Økonomi

Kassebeholdning på ca. 400.000.
Brugt mange penge på dommerkursus og betalinger til DAF.

EliteSilkeborg

Søren Munch har taget opgaven som kontaktperson. 
Bestyrelsen i EliteSilkeborg har opdelt medlemsklubberne mellem sig. 
Klubberne skal selv efterspørge de tilbud som EliteSilkeborg har.

Opgaver i Årshjulet

Vi skal huske at få fulgt op på opgaverne i årshulet og få skiftet farve på opgaverne

Bevægelsesuge 34

Forespørgsel fra skole om vi kan tilbyde aktiviteter på stadion i uge 34.
I den periode har vi selv rigtig mange opgaver bl.a. DM-mangekamp og Almindsø-stafetten, så vi må 
desværre sige nej.

DGI og DIF foreningspulje

Vi vil prøve at ansøge puljen om tilskud.
Vi vil gerne nå at søge i år, da vi kun kan søge 1 gang om året.

Stævneaktivitet

Der er i øjeblikket ikke ret mange atleter, som tager med til stævner.

DM i Skoleatletik

Afholdes på SAS og vi skal stille med et antal dommere. Arrangørerne har været meget sent ude med 
informationer, så vi har haft svært ved at skaffe dommere til 2 hverdage med så kort varsel.

Eventuelt

Kontakt til kommunen halter meget. 
Vi har fået adgang til Planbook gennem kommunen, så vi kan booke stadion selv. 
Vi har store problemer med at få kommunen i tale vedr. alm. rengøring og opfyldning. Pia rykker igen.



Vi mangler nøgle til de skabe ved omklædningsrummene, som er blevet tømt.

Næste møde bliver en dag i uge 35 2018 kl. 19.00 på Ørstedsvej 15.

Bestyrelsen


