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Bestyrelsesmøde i Atletik, Triathlon og Motion 

 
Torsdag den 23. juni 2022, kl. 19.00 på Stadion 

 
 
Deltagere:  Kenny B. Andersen 
 Jesper Steffensen 
 Helle Jensen 
 Conny Schlesinger 

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

 
     

  
Referat 

 
 

1. Input fra eventgruppen - tilbud om foredrag  
           v/Helle Jensen 
 
           Beslutning 
           Tilbud om et foredrag på ca. 38.000 kr. med max. 200 personer. 
            Overvejes og drøftes igen i næste møde. 
 
 

2. Mistillidsvotum til DAF’s nuværende bestyrelse 
Orientering v/Kenny B. Andersen  

 
          Beslutning 
          31 klubber har underskrevet mistillidsvotum (herunder AAIG) og DAF’s bestyrelse er  
          efterfølgende trådt tilbage. DAF har haft et større merforbrug, problemer med psykisk  
          arbejdsmiljø, ikke overholdelse af regler vedr. GDPR m.m. Ny bestyrelse forventes  
          nedsat primo juli måned. 
 
 

3. AAIG’s 100 års jubilæum  
v/Kenny B. Andersen 
 
Beslutning 
Bogen er ved at være færdig og der forventes afholdt en udgivelsesreception. Evt. 
åbent hus-arrangement planlægges, hvor alle interesserede i byen kan deltage. 
 
Drøftes igen i næste møde når nærmere program er fastsat. 
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4. Cross-udvalg? 

v/Jesper Steffensen (Per H.) 
 
Beslutning 
Der mangler 2-3 personer til at være med i cross-udvalget. 
Helle J. har skrevet en artikel til næste klubblad med beskrivelse af opgaver/tid. 
Efterfølgende sendes en mail til alle medlemmer med samme emne. Status gives i 
næste møde. 
 
 

5. Økonomi 
v/Jesper Steffensen 
 
Beslutning 
JS orienterede kort om økonomi; opkrævning af kontingent, medlemstal m.m. 
 
 

6. Opdatering af hjemmesiden 
v/alle 
 
Beslutning 
Hjemmesiden blev gennemgået. Webmaster inviteres til næste møde eller der findes en 
dato, hvor webmaster kan deltage. Forinden mødet sørger hver især for at deres 
område ”ryddes op” ved den respektive webredaktør. 
 
 

7. Orientering fra Atletik, Tri og Motion 
Atletik: Sommerferie startet, børnene er pt. ikke så begejstret for at deltage i stævner, 
deltager med på kastelandsholdet. 
Tri: Forberedelse af kommende TRI stævne den 14. august, efterlyser flere hjælpere på 
dagen, samme svømmetider som i sidste sæson. 
Motion: Møde i trænergruppen vedr. træningstilbud efter sommerferien, klubtur den 18. 
september, tilbud om gratisløb i efteråret. 
 
 

8. Evt. indlæg til næste klubblad  
           

Beslutning 
- Cross udvalg (Helle), TRI-stævnet (Thomas), træningstilbud i Motion (Helle).          

 
 

9. Eventuelt 
- Næste ATM møde er planlagt til den 25. august 2022 
- Mail til medlemmerne om at blive frivillig til Tour de France (Kenny) 

 
 


