
 

Bestyrelsesmøde 10. januar 2019 

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

Pia Ostenfeldt,  

 

Afbud: Flemming, Rikke 

 

Referat 

Årsmødet 

Pia efterlyser input til beretningen: Den kan indeholde årets gang, specielle arrangementer, stævner, hvad 

arbejder vi med i bestyrelsen og i de andre arbejdsgrupper. Efterspørge hjælp og opbakning fra forældrene. 

Hvilke udfordringer har vi osv.  

Der er styr på tidsplanen, stedet og menuen. 

Morten indsamler pokaler og trænergruppen er i gang med at finde udvælge de nye modtagere. 

Erik genopstiller, Karin genopstiller medmindre der er mange, som ønsker at få en plads, Bo Frankø 

genopstiller. 

Invitationen sendes ud af Erik Terkelsen. Erik Terkelsen lægger den op på diverse facebookgrupper. 

Program for aftenen er lavet 

Morten medbringer projektor. 

Klargøring fra kl. 17. Karin og Pia kommer. 

 

Skole-OL 
Der er info-møde mandag den 14/1-19 om de nye tiltag til skole-OL. 
Tilmeldte Gl. Rye (3 klasser) og Dybkær (2 klasser) 
362 tilmeldte 10/1-19. 

 

Halbyggeri 
Claus afventer forslag til dato for inspirationstur til Randers. Forventer deltagelse fra Steen Vindum, Johan 

Brødsgaard og nogle embedsmænd. 

Morten har sendt materiale til Lokale og Anlægsfonden.  

 

Nyt logo 

Det er trådt i kraft, det nye logo er trykt på de nye klubtrøjer. 

De nye toppe er bestilt, men vi kender ikke leveringsdatoen. 

 

Økonomi 

Der kommer lokaletilskud fra kommunen. 

Der er betalt regninger for denne måned. 

Erik er færdig med at tjekke posteringer og fået lavet korrektioner. 



 

Kontingent bliver snart sendt ud. 

Vi fastholder nuværende kontingentsats. 

Julefrokost 

Godt arrangement. Hyggeligt at der var mulighed for at tale sammen, mindre støjniveau. 

Jullklapsjaktan 

Startpenge beløber sig til omkring 11-12.000 kr. 

Ikke så mange eftertilmeldinger. 

Øvrige omkostninger på ca. samme niveau som i 2017. 

Dejligt at der var mange atleter med fra ældste-gruppen. 

Førstehjælp til trænerne 
Gennem “Bevæg dig for livet - løb”, har vi mulighed for gratis at få førstehjælpskursus ved Røde Kors. Vi 
skal blot kontakte den lokale afdeling og sige, at det er aftalt med BDFL og sende regningen til dem.  
Birgitte vil gerne tilbyde at samle trænerne og lave et oplæg.   
Skal vi have en hjertestarter? SMT kunne måske være interesseret i at være med. 
Måske kan vi hente noget hos Tryg Fonden.  
Bo Frankø tager kontakt til begge. 

 

Fit challenge holdene 

Pia har skrevet med Sladan (Silkeborg Kommune) omkring fit challenge holdene som også kommer på 

stadion. Han vil gå videre med det, for det er ikke meningen, de skal være på stadion i vores træningstid. 

Pia undersøger, om kastegården skal bookes separat. 

Ansøgning DGI puljen 

Grundet et meget stort antal ansøgninger blev der lukket for nye ansøgninger pr. 1. november, og der 

forventes først at blive åbnet igen omkring marts måned 

Kommunen kontaktes for løsning af strøm til inderkredsen. 

Hallen i Knudlund 

Vi vil gerne leje flere m2. Der skal dispensation til, da det er erhvervslejemål. Nøjagtigt behov skal udregnes 

og forhåndsgodkendelse indhentes fra kommunen, så vi kan have mere plads til inde sæsonen 2019/20. 

I går onsdag var der 38 til træning. 

Sportschef i SAK77 

Vi mangler opgaveliste fra Søren Munch og Per Fløjgaard. Pia kontakter dem. 

Silkeborg idrætsråd 

Indstilling til Silkeborg idrætsråd sørger trænerne for. Pia har sendt mail til Søren Munch. 

Lånetrøjer 

Klubben indkøber 4 lånetrøjer, som kan bruges af ikke medlemmer, der stiller op til enkelte stævner for at 

hjælpe.  

 



 

Eventuelt 

 

Udstyr 

Sandet i springgraven i atletikhallen er ikke skiftet. Vi afventer nyt fra Per F. 

 

Næste møde bliver 18. februar 2019 kl. 19.00 på Ørstedsvej 15. 

 

Bestyrelsen 


