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Bestyrelsesmøde i Atletik, Triathlon og Motion 

 
Torsdag den 25. august 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. AAIG – Hjemmeside 

- Kent og Dan deltager i mødet fra kl. 19.00- 19.30 
 
Beslutning 
Drøftet og Kent + Dan sender link til rettelser. Herefter sendes relevant information til 
hjemmesiden. Kent – Afdelingsbestyrelsen + Atletik. Henning – Motion. Petra – Tri. 
Det overvejes på næste medlemsmøde, at finde endnu 1 – 2 ekstra webredaktører. 
Kent tilbød at deltage i et fællesmøde for at vise, hvor nemt hjemmesiden kan 
opdateres.  

 
 

2. Kort status vedr. cross (HJ) 
Beslutning 

          Én har meldt sig som hjælper til planlægning af cross i Aabenraa. Per tager tjansen i år.  
          Helle nævner behov for hjælpere til opgaven igen til træning. HJ og PH aftaler  
          nærmere. 
 

 
3. Kommunikation til vores medlemmer – Conventus/FB (HJ + KB)  

Beslutning 
          Facebook: AAIG Motion (uofficielle gruppe) + AAIG Motion (officielle side) tilrettes. HJ  
          orienterer herom på den uofficielle gruppe samt evt. via mail. 

 
 

4. Opfølgning fra eventudvalget. Foredrag med Bente Klarlund? (HJ) 
Beslutning 
Bestyrelsen kan ikke imødekomme forslaget. 
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5. Rekruttering af ansvarlige (JS) 
Beslutning 
Drøftet. 
Bliver bl.a. et punkt på næste medlemsmøde. 
 
 

6. Økonomi (JS) 
Beslutning 
JS orienterede kort om status for perioderegnskab 1. januar – 23. august 2022. 
 
 

7. AAIG’s 100 års jubilæum (KB) 
Beslutning 
Program for dagen den 29. oktober 2022 er fastsat. Planlagt som et 
heldagsarrangement og at der skal være aktiviteter fra de forskellige grene i AAIG i 
tidsrummet fra kl. 13.00 – 16.00. Der skal findes et lille aktivitetsudvalg, der kunne 
tænke sig at planlægge aktiviteterne i tidsrummet kl. 13.00 – 16.00 (KB). 
 
 

8. DM kastemangekamp i Aabenraa (KB) 
Beslutning 
KB orienterede om DM, der afholdes den 17. og 18. september 2022.  
 
 

9. Indkøb af diverse redskaber bl.a. stopure og kasteredskaber (KB) 
Beslutning 
Der indkøbes diverse nye redskaber til det behov der er. 
 
 

10. Orientering fra Atletik, Tri og Motion 
Atletik: 5 tilmeldt til LM i Atletik. Deltagelse i LM er faldende. 
Tri: Opstart med træning i svømmehallen igen. Kan p.t. ikke finde svømmetræner. I 
løbet af efteråret drøftes Aabenraa Tristævne 2023. 
Motion: Træning startet op igen efter sommerferie. Begynderhold starter op i uge 37 – 
annoncering i uge 34. Planlagt medlemsmøde til den 20. september. Invitation følger. 
BM: Evalueringsmøde afholdt i styregruppen.  
 
 

11. Evt. indlæg til næste klubblad – deadline 19. september 2022 
- Rekruttering / ansvar for opgaver (CS/bestyrelsen) 

 
 

12. Eventuelt 
- Nyt speakeranlæg på stadion 
- Uddeling af idrætsmærker (bliver uden tildeling af pokaler) 
- Henvendelse til formanden om arrangement 
- Ansøgning til kommunen - medlemstilskud/materialetilskud  
- Børneattester (KB/JS aftaler nærmere) 
- Frivilligfest den 29. september 2022 
- Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 27. oktober 2022 

 
 

 
 
 
 


