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Bestyrelsesmøde i Atletik, Triathlon og Motion 

 
Torsdag den 11. marts 2021, kl. 19.00 – Virtuelt 

 
 
Deltagere:  Kenny B. Andersen 

Per Hussmann 
 Jesper Steffensen 
 Bo Junker 
 Thomas Walther-Johansen 
                   Conny Schlesinger 
 
    
Afbud: Ingen 
 
Referent: Conny Schlesinger 

 
     

  
Referat 

 
1. Corona restriktionernes indvirkning på den daglige træning 

a. Fordele og ulemper? 
 
Beslutning: 
Motion: Startet op igen med 15 personers hold. Medlemmerne er glade for at komme i 
gang igen. Det lader også til, at det fungerer godt med de forskellige starttidspunkter 
og de forskellige hold.  
Atletik: Mere fokus på fællestræning i stedet for kun på de enkelte discipliner. Det har 
styrket det sociale sammenhold. 
Tri: Svømmetræningen skal struktureres anderledes end den har været i efteråret, 
herunder holdsammensætning m.m. Tri kommer snart til at mangle en ny 
svømmetræner igen. Venter på, at svømmehallen igen kan lukke op. 
 
 

2. Økonomi 
a. Regnskab 2020 
b. Budget 2021 
 
Beslutning: 
a. JS orienterede om regnskab 2020.  
b. JS orienterede om budget 2021.  
 
Det undersøges, hvorvidt det er muligt at gøre klubtøjet neutralt i forhold til 
synliggørelse af sponsorer. PH undersøger nærmere. 
 
Ansøgning tilskud til MTB teknikbane. JS kontakter MTB for at høre nærmere om 
projektet.  
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3.  Opfølgning gratis klubtøj 
      
     Beslutning: 
     Status ved PH. 278 har responderet på linket.  
 
  
4.  Afdelingsmøde for 2020 
 
     Beslutning: 
     KB orienterede. Hovedforeningen forventer ikke at afvikle generalforsamlingen før 
     forsamlingsforbuddet ændres således at alle har mulighed for at deltage. 
 
 
5.  Opfølgning ny lås - styrkelokalet 
 
     Beslutning:      
     KB orienterede. Det er aftalt med stadioninspektøren at låsen udskiftes. Det bliver kun  
     atletiktrænerne, der får en nøgle til styrkelokalet. Det foreslås samtidigt, at koden til  
     klublokalet ændres - evt. hvert halve år. 
 
 
6.  Orientering fra Atletik, Tri og Motion 
 
     Atletik: Stor begejstring blandt de unge, da de igen kunne starte op på træningen.  
     Tri: Ingen bemærkninger.  
     Motion: Godt at træningen igen kunne starte op. 
 
 
7.  Eventuelt 
     - Næste ATM møde er fastsat til den 6. maj 2021 
      

 
 


