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Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene.  

3. Mobil Pay. 

4. Tidtagningsanlæg. 

5.Generalforsamling. 

6. BAC-løb. 

7. Hjemmeside og indmeldelser. 

8. Evt. 

 

Tilstede: Lis Knudsen, Josefin Rønhoff Hyllegaard, Jakob Rønhoff Hyllegaard, Anne Line Mørck, Carsten Rytter, Carsten Sørensen 

og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Brian K. Lassen. 

 

Referat: 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat godkendt. 

 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden:  Stadionbanen skal coates i uge 29 – 30, hvis vejret tillader dette ellers udskydes det til et senere tidspunkt. 

Mens der coates kan der ikke trænes på stadion, da dampene er giftige at indånde. Skal meldes ud til alle trænere, så snart 

vi ved, hvornår det bliver. 

Vi har fået DM i kastemangekamp, som afholdes 29. - 30. august. 

Vi har problemer med fodboldspillere, der bruger banen i vores tid. Vi må have et møde med BB og FIG, så vi kan få løst 

problemet. 

Der er facilitetsmøde d. 18. august, Anne Line deltager. 

 Motionsudvalget: Svend har meddelt at han ønsker at stoppe som træner for hold 1.  

 Atletikudvalget: Rekorder er lagt på hjemmesiden. 

 Ungdomsudvalget: Vi holder en lille sommercamp 5. – 6. augustfor de yngste indtil 13 år.  

Der skal arrangeres spisning til DM i kastemangekamp 

 Talent-eliteudvalget: Vi indstiller Joel Ibler Lillesø til FIG`s talentpris.  

Revideret mesterskabsprogram samt terminsplan er sendt til atleterne. 

Der er lavet en revideret mesterskabsstruktur for 2020. 

 

3. Mobil Pay:                                                                                 På næste møde. 

      

4. Tidtagningsanlæg: Tidtagningsanlægget er bestilt og sendt til kalibrering. Forventes at komme medio august. 

 

5. Generalforsamling: Bliver d. 25. august i Cafeen. Indkaldelse er lagt i terminslisten. 

 

6. BAC-løb: Vi dropper det virtuelle løb og holder i stedet et motionsløb for klubbens medlemmer d. 27. september. Distancerne 

bliver 5. og 10 km. Samt halv- og helmarathon. 

 

7. Hjemmeside og indmeldelser: Vi beder Martin Bo om at sørge for at indmeldelser sker direkte til Conventus, af hensyn til 

overholdelse GPDR. 

 

8. Evt.:   Anne Line og Lis deltager i FIG`s repræsentantskabsmøde d. 31. august. 

 

.  

 

 


