
Bestyrelsesmøde onsdag d. 17. august 2022

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Meddelelser fra udvalgene:

● Formanden.
● Kassereren.
● Tri-udvalget.
● Motionsudvalget.
● Ungdomsudvalget.
● Atletikudvalget.
● Talent- Eliteudvalget.

3. Jubilæum.

4. Evt.

Tilstede: Lis Knudsen, Jakob Rønhoff Hyllegaard, Carsten Rytter, Per Nilsson, Carsten Sørensen,
Anne Line Mørck og Hanne Ibi Hjæresen (referent).

Referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.

2. Meddelelser fra udvalgene:

● Formanden: Hanne og Anne Line deltog i DAF`s ekstraordinære årsmøde i Odense.
Referat fra årsmødet kan læses på DAF`s hjemmeside. Der er ordinært årsmøde 1. oktober i
Nyborg – Hanne deltager.
Vi bliver ofte bedt om instruktører/hjælpere fra skoler der gerne vil modtage instruktion i
atletik. Vi har selv svært ved at finde nogle, (det foregår i dagtimerne). Vi vil foreslå DAF, at
man laver en fælles database for klubber, så det bliver lettere at finde instruktører.
Anne Line og Carsten R skal til møde med kommunen i morgen vedr. belægning.

● Kassereren: Det er nu blevet muligt at betale kontingent med div. betalingskort og
Mobilepay. Det fungere rigtig godt.

● Tri-udvalget: Svømning er gået i gang. Vi har 2 deltagere med til Ironman Copenhagen
søndag d. 21. august.

● Motionsudvalget: Vi starter ”I gang med løb” op igen onsdag d. 8. september.
● Ungdomsudvalget: Flere forældre på mandagsholdet har spurgt om det er muligt for

børnene at træne 2 gang om ugen. Vi giver kun lov til ekstra træning, hvis det har et
specifikt formål en enkelt gang. Har fået 4 nye hjælpetrænere til holdet. 2 forældre har
tilbudt sig som hjælpere på holdet.
Det er nødvendigt med et trænermøde snarest muligt.

● Atletikudvalget: Intet.

● Talent- Eliteudvalget: Joel Ibler Lillesø fik en flot 6. plads i 3000 m finalen ved U20 VM
og en 22. plads på 5000m ved senior EM.
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http://dansk-atletik.dk/media/3713569/Referat-Dansk-Atletik-ekstraordinaert-aarsmoede-2022-signed.pdf
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3. Jubilæum: Der lavet en tidsplan, som er sendt til Gladsaxebladet.
Kl.  10 – 14 Børneatletik
Kl. 11 – 13 Reception
Kl. 14 flødebolleløb
Kl. 14.30 hurtig mile
Kl. 15 Flødebolleløb
Kl. 15.30 Beer Mile
KL. 18 – 02 festmiddag

Der vil være præmier fra ”Løberen”
Æresmedlemmer og fra kommunen inviteres til reception.
Der skal findes hjælpere til dagen
Et jubilæums motionsløb vil blive afholdt senere på året.

4. Evt.: Intet.
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