
Ledelsesmøde med afdelingerne onsdag den 16. august 2017 

Deltagere: Dan, Karsten, John, Karna, Jørgen, Morten, Niels Peter, Gert 

Bordet rundt 

Gert: (ori) kører godt i afdelingen. Har nogle gode arrangementer i løbet af 
efteråret.Tiltaget med familieori er ved at give lidt pote. Skawdyst giver et godt 
sammenhold i afdl. Det var som sædvanlig et virkelig godt arr. Sender et skrift ud hvert 
kvartal. Vil gerne afsætte ca 15.000 kr  i 2019 til korttegning. Har 40 års jubl næste år.  

Morten (atletik) mange i Ålborg i dag, da de meget gerne vil til stævner. Mangler mange 
trænere, derfor er der i år ikke oprettet den yngste gruppe. En del mesterskaber her i 
efteråret. NVJ holdes her på stadion. 3 fra klubben er udtaget til juniorlandsholdet. Flere 
EVM mesterskaber. Vi har igen fået både DM- og DMU inde i 2018. Kim har lovet at være 
tovholder.  

Niels Peter (triathlon). Er med i KCLs jubilæumsarr., idet der bliver en lille mini triathlon. 
Mangler også trænere for at kunne fastholde evt nye medlemmer. Problemet er, at alle i  

bestyrelsen er aktive og derfor ikke har tid til også at være træner.   

Da det er meget individuel, hvornår folk træner, er der ikke rigtigt nogen klubånd.  

Jørgen (motion) har netop startet et nyt ”fra sofa til 5 km” hold. Klubtur til Skånsø i sept. 
Givskovløb vender tilbage 23. aug. Foredrag 30. nov hvor en ekstremløber kommer.  

Økonomi 

 Foreløbig ingen overskridelser. Atletikafd. er gået tilbage i medlemstal, derfor også i 
kontingent betaling.  

Vores tøjsponsor 

Atl. er ikke imponeret af Trimtex. De er ærgerlig over, at de ikke kan give nye medlemmer 
klubtøj her og nu. Bukserne er gennemsigtige, da bagsiden er hvid. Dan oplyser, at 
bukser, der er gennemfarvet, kan fås. Dan vil gerne sørge for at have et lager af tøjet. 
Morten og Dan løser problemet sammen med de utilfredse.   

Klubudviklingsdag 

Bliver torsdag den 9. nov. Med start kl 17 med spisning. Selve mødet starter kl 18 – 22. 
Karsten skriver ud til afdelingerne ang., hvem der skal deltage. 

Mødereferater samt hjemmesiden 

Triathlon lægger intet ind på hjemmesiden, men Gert vil gerne hjælpe. Gert lægger deres 
facebook side ind på hjemmesiden således at alle kan se siden, det lægges under 
nyheder ( triathlon). Alle afdelinger skal huske at lægge mødereferater ind på conventus. 
Er der problemer, så send referaterne til Karna, som så lægger ind. 

Klubfester 



Finder sted den 4. nov i Vinde forsamlingshus. Dan taler med bla Maja om forarbejdet. 
John lægger datoen ind på hjemmesiden.  

Budgetmøde flyttes fra 6. dec til 4. dec  

Næste ledelsesmøde onsdag den 26. sept kl 19.00 

Refr: Karna 

 

 


