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Bestyrelsesmøde i Atletik, Triathlon og Motion 

 
Torsdag den 4. november 2021, kl. 19.00 på Stadion 

 
 
Deltagere:  Kenny B. Andersen 

Per Hussmann 
 Jesper Steffensen 
 Bo Junker 
 Conny Schlesinger 

Thomas Walther-Johansen 
  
Afbud: Per Hussmann 
 
Referent: Conny Schlesinger 

 
     

  
Referat 

 
1. Opbygning af ATM på hjemmesiden – hvordan kommer vi videre? 

- Herunder forespørgsel omkring hjemmeside vedr. Tri 
 
Beslutning 
Webmaster inviteres til møde for en drøftelse af hjemmesiden. Forslag til datoer: 
16.11., 18.11. eller 30.11. – kl. 19.00 (CS). 

          
 

2. Nytårstaffel 2022 (dato, prismodtagere m.m.) 
 
Beslutning 
Det undersøges, om Nytårstaffel kan afholdes sammen med uddeling af idrætsmærker 
Datoforslag: 10.1. el. 17.1. (KBA) 
 
 

3. Ansøgning fra Kongehøj sporet om midler til etablering af teknik bane 
- Ansøgning vedhæftet som bilag. 
 
Beslutning 
Der bevilges 5.000 kr. til etablering af teknik bane. JS orienterer styregruppen. 
 
 

4. Henvendelse fra klubmedlem om at AAIG ATM sponsorer 10.000 kr. til Mathilde 
Kramer; OL i Paris 
 
Beslutning 
Drøftet og bestyrelsen anerkender Mathilde Kramers mulighed for at kvalificere sig til 
OL i Paris. 
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AAIG ATM har den 27. september 2015 besluttet, at der kan bevilges 

 Tilskud til mesterskaber når resultatet ligger i top 10 i alle aldersgrupper eller top 5 
i egen aldersgruppe. Via betaling af startnr. – dog max. 1.500 kr. 

 Gældende for følgende mesterskaber: DM, NM, EM, VM 

Der meddeles afslag på henvendelsen (KBA). 
 
 

5. Orientering om økonomi, herunder TRI kontingent inkl. licens 
 
Beslutning 
JS gav en kort status på økonomi.  
Tri kontingent inkl. licens undersøges yderligere. Forventes afklaret inden næste 
generalforsamling (TWJ). 
 
 

6. Orientering fra Atletik, Tri og Motion 
- Atletik: Indendørs træning er startet med pæn stor deltagelse. 
- Tri: Svømmetræning er godt i gang (3 x ugentligt). 
- Motion: Fokus på ny løberne. Der er indkaldt til Motionsudvalgsmøde. Opstart af Gå 

hold. 
- Bjergmarathon: Organisering af Bjergmarathon fremadrettet.  
 
 

7. Evt. indlæg til næste klubblad – deadline 6.12.2021 
 
Beslutning 
- Evt. Nytårstaffel – dato (KBA) 
- Evt. punkter fra mødet i Motionsudvalget (BJ) 
- Orientering om ny løberne (BJ) 
- Hjælpere til Bjergmarathon (KBA) 
- ATM – hvem er vi? (JS)  
 
 

8. Mødeplan 2022 + evt. dato for temadag (?) 
 
Beslutning 
CS udarbejder forslag til mødeplan for 2022. Evt. behov for temadag vurderes i løbet af 
2022. 
 
 

9. Eventuelt 
- Invitation til DGI Landsstævne 2022 
- Børneattester på trænere (KBA/JS)  
- Førstehjælpskurser  
- DGI; 6 megatrends  
 
 


