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Bestyrelsesmøde i Atletik, Triathlon og Motion 

 
Tirsdag den 10. maj 2022, kl. 19.00 på Stadion 

 
 
Deltagere:  Kenny B. Andersen 

Per Hussmann 
 Jesper Steffensen 
 Helle Jensen 
 Conny Schlesinger 

Thomas Walther-Johansen 
  
Afbud:  - 
 
Referent: Conny Schlesinger 

 
     

  
Referat 

 
 

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem  
- Velkommen til Helle Jensen 
 

2. Opfølgning på afdelingsmødet den 14. marts 2022 
  
          Beslutning 

- Opmærksomhed på, at der indenfor de 2 næste år skal findes en ny kasserer. Det 
skal være et emne alle steder; både i Atletik, Tri og Motion. 

- Afdelingsmødet mødetidspunkt i 2023 fastholdes (senest i ugen før 
hovedforeningens generalforsamling) 

 
3. Punkter fra Motionsudvalgets møde i april 

- Cross: Flere på opgaven og faldende tilmeldinger 
- Gruppering i træningen - hvordan bliver vi “et Aaig”? 
- Opmærksomhed på, at vi som forening er meget skrøbelige. Der er få om posterne, 

frem for flere 
 
Beslutning 
- Crossudvalget: Efterlyser både flere til selve udvalget/afvikling af løbet samt at der 

desværre er faldende deltagere i cross. HJ skriver en mail til medlemmerne + der 
kommer et indlæg i klubbladet. 

- Gruppering i træningen: Forslag om fælles opvarmning inden opdeling i grupper. 
Kan med fordel drøftes i trænergruppen. 

- Opmærksomhed på, at vi som forening er meget skrøbelige/for få om posterne: Et 
emne der italesættes på kommende medlemsmøder, afdelingsmøder m.m. 
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4. Økonomi 
- Henvendelse fra MTB gruppen 
- Tilskud til gratis løb 
 
Beslutning 
Perioderegnskab for 1.1. – 9. maj 2022 blev omdelt og gennemgået. 
 
Henvendelse fra MTB gruppen: Kontingentbetaling. Bestyrelsens beslutning om 
kontingentbetaling fastholdes. 
 
Tilskud til gratis løb: Der gives tilskud til Vesterskovløbet (HIF 100 års jubilæum) den 
20. august og Grænseløbet den 17. september. HJ undersøger mht. rabatkode. 
 
 

5. Opdatering af hjemmesiden 
 
Beslutning 
Et emne på ATM mødet den 23. juni, hvor hjemmesiden gennemgås. 
 
 

6. Orientering fra Atletik, Tri og Motion 
- Atletik: Skole OL gik godt. Utraditionelle øvelser. God tilslutning af hjælpere. 

Udendørs træning i gang. Haderslev træner med om mandagen og onsdagen. 
Kommer snart til at mangle en ny træner. 

- Tri: Efterlyser pt. hjælpere til Tri-stævnet den 14. august samt ekstra folk til 
planlægningsgruppen. Mangler snart ny svømmetræner igen. 

- Motion: Ingen bemærkninger udover punkt 3. 
- Bjergmarathon: Det er p.t. meget sløjt med tilmeldinger og der mangler stadig 

hjælpere. 
 
 

7. Evt. indlæg til næste klubblad – deadline den 20. juni 2022 
- HJ: Skriv omkring crossudvalget og crossturnering 
- TWJ: Tri-stævnet og planlægningsgruppen 

 
 

8. Eventuelt 
- Hovedforeningens generalforsamling den 22. marts 2022 

Drøftet. 
 

- Generel information fra DGI 
Drøftet.  
 

- Henvendelse fra DGI vedr. natløb 
Drøftet. Pt. ikke relevant. 
 

- PH fra møde med DGI vedr. efterårets crossturnering Næste crossløb i Aabenraa 
bliver med stor sandsynlighed den 29. oktober. 250 kr. for deltagelse som medlem 
af forening. Grundbeløb større og jo flere tilmeldinger jo mere rabat. Afklares i 
mellem foreningen og DGI. 
 

- Næste ATM møde er planlagt til den 23. juni 2022 
 


