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Bestyrelsesmøde i Atletik, Triathlon og Motion 

 
Torsdag den 9. september 2021, kl. 19.00 på Stadion 

 
 
Deltagere:  Kenny B. Andersen (KBH) 

Per Hussmann (PH) 
 Jesper Steffensen (JS) 
 Bo Junker (BJ) 
 Conny Schlesinger (CS) 

Thomas Walther-Johansen (TWJ) 
 
 
    
Afbud: - 
 
Referent: Conny Schlesinger 

 
     

  
Referat 

 
 

1. Besøg fra Kongehøjsporets trailbuilderlaug, Bo Jørgensen  
- Orientering om projekt  
 
Beslutning 
Bo Jørgensen orienterede om ny teknikrute i skoven ved Gl. Tøndervej. 
 
 

2. Henvendelse fra Aabenraa Kommune vedr. Tour de France 2022 (bilag) 
- Frivillige til afvikling af TDF 2022 
- Tilbud om gratis uddannelse som trafikofficials 
 
Beslutning 
Henvendelsen videresendes til medlemmerne. Især uddannelsen som trafikofficials skal 
der lægges særligt vægt på (KBH).  
 
 

3. Økonomi 
 
Beslutning 
JS orienterede om status for regnskabet pr. 8. september 2021. Status taget til 
orientering. 
 
 

4. Hjemmesiden i AAIG  
 
Beslutning 
KBH orienterede. Ny hjemmeside går i luften pr. 1. oktober. Webmasters fra de 
respektive afdelinger er i gang. 
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5. Medlemsmødet i Motion tirsdag den 7. september 2021 
 
Beslutning 
BJ orienterede fra mødet.  
 
 

6. Opfølgning på gratis klubtøj 
 
Beslutning 
Der er stadig mange der ikke har hentet deres gratis jakke eller vest. Der sendes mail 
ud, at deadline for afhentning bliver 1. oktober (KBH) 
 
 

7. Trimedlemskab 
 
Beslutning 
Ønske om medlemmers fastholdelse af Tri-licens er faldende. Der er p.t. overvejelser 
om ændring i opkrævning og hvad det evt. skal indeholde. 
  
 

8. Orientering fra Atletik, Tri og Motion 
 
Beslutning 
Atletik: P.t. 16 – 18 aktive atleter i alderen 12 – 18 år. Ny træner er fundet. Deltaget i 
Landsmesterskab. Også her har der været færre deltagere end der plejer at være. 
Speedjump - ny aktivitet under skole OL. Trænerkursus er ved at blive planlagt. Evt. 
indkøb af træningsudstyr til kast. 
Tri: Nye medlemmer efterlyses. Tiltag er under udvikling. Ny svømmetræner er fundet 
og er ved at falde på plads. 
Motion: Nyt begynderhold starter op i næste uge. DGI; Bevæg dig for livet. AAIG er 
ikke nævnt som forening. Der tages kontakt til DGI (PH). 
Bjergmarathon: PH træder tilbage som formand. Styregruppen i BM har drøftet 
organiseringen fremadrettet. PH vil fortsat være en del af styregruppen. Der afholdes 
møde i Koordineringsgruppen den 14. september, hvor der orienteres nærmere herom. 
 

9. Eventuelt 
 Deadline til næste klubblad er den 20. september 2021  
 Næste ATM møde er fastsat til den 4. november 2021 
 PH kontakter Arena Aabenraa om etablering af aflåselige skabe til tasker o.lign.  

 
 

 
 


