
 

Bestyrelsesmøde 24. oktober 2018 

Deltagere:  Erik Thestrup, Claus, Birgitte Herskind, Robin, Morten, Erik Terkelsen, Karin Lykke, 

Pia Ostenfeldt, Per F., Søren Munch 

 

Afbud: Flemming, Bo, Rikke 

 

Referat 

Nye træningsgrupper 

Per F. og Søren M. var inviteret til dette punkt for at præsentere de nye træningsgrupper og give en 

orientering om ideerne og tankerne bag. 

Inde start i hallen 

Hallen er rengjort og rekvisitterne er flyttet derud. 

Der er hængt opslag op omkring hjælp til rengøring og affaldsordning. 

Årsmødet 

Vi mangler tilkendegivelse fra svømmehallen ved Nordvest, om vi kan leje deres lokaler igen i år. 

Pia følger op. 

Skole-OL 

Der er mange ændringer til stævnet, bl.a. skal hylerkast og længdespring måles med øjemål. Der 

skal indføres 1 km obligatorisk løb.  

Pia deltager i arrangørseminar. 

Halbyggeri 

Der er endeligt kommet et møde i stand med borgmester Steen Vindum og Flemming Heiberg 6/11-18. 

Byggeudvalget deltager. 

Nyt logo 

Vi er enige om at få ændret logoet, så det bliver mere tydeligt på vores klubtøj. Erik Thestrup 

kontakter trykkeren. 

Toppe til pigerne 14+ 

Per F. har fået 3 toppe med til afprøvning i pigegruppen 14+.  

Toppene skal kun anvendes af de ældste piger 14+. Dette skal stå på hjemmesiden. 

Kontingent 

Kontingent for trængte familier. Økonomisk støtte skal søges gennem deres sagsbehandler i 

kommunen. Flygtninge og indvandrere kan også gennem deres 

sagsbehandler/integrationsmedarbejder hos kommunen. 



 

MobilPay box 

Fungerede fint til Midtjyske mesterskaber. Der var 2, som ikke kunne anvende nummeret, men det 

hjalp at opdatere deres app. 

Julefrokost 

Birgitte og Rikke sender invitationer ud til trænere og ledere. Der er reserveret bord hos Restaurant 

Langsø på Borgergade. 

Jullklapsjaktan 

Der er 3 ledige pladser tilbage. Regning for overnatning er modtaget. Bussen er bestilt. 

Eventuelt 

 

Udstyr 

Sandet i springgraven i atletikhallen er ikke godkendt, det støver for meget, så det skal hurtigst 

muligt udskiftes. Per Fløjgaard tager fat på det. Rikke Cochran har specifikationer på det sand, som 

skal indkøbes.  

Der skal laves en reklamation på den nye højdespringsmadras. Morten tager billeder og kontakter 

kommunen. 

De nye startblokke har fået nye pigge, men de skal afprøves ordentligt, før vi lukker sagen. 

 

Plads 

Vi har heldigvis rigtig mange aktive, men vi er udfordret på plads i atletikhallen. Erik Thestrup 

undersøger muligheder for leje af hele hallen og kontakter kommunen. 

 

Økonomi 

Ser stadigvæk fin ud. 

 

Næste møde bliver torsdag, den 22 november 2018 kl. 19.00 på Ørstedsvej 15. 

 

Bestyrelsen 


