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Referat af bestyrelsesmøde d. 11. juni 2018 kl. 18:00  Nr. 06 - 2018 

 

Deltagere: Funktion: Fraværende: Referent:  

Gert Lautsen Kasserer  MB 

Allan Hundrup Næstformand   

Morten Basse Sekretær   

Allan Stapelfeldt Medlem    

Carsten Fruergaard Formand    

Erik Frost-Larsen Medlem   

    

 

 

01-3. Sidste referat 

 Godkendt 

 

 

02-3. Indkomne meddelelser og forslag til gennemførelse 

 .  

 

 

03-3. Bordet rundt 

 

Gert GL 

 Evaluering af Royal Run.  

 Vestkystløbet med 6700 løbere 

 

       Allan AH  

 Priser på højdespringsmadrasser - IAAF standard. Priser ca. 75.000 kr. Der er søgt fondsmidler 

 Stangspringsmåtte skal opgraderes.  

 Kasteburet er ikke godkendt, men vi får dispensation.  

 El-pistol tilbudt hentet. Vi afventer. 

 Hjemmesiden står pt. stille. GL kigger på om vi skal have et firma på sagen. 

 Kasper Hansen – idrætsstuderende – er i praktik i 4 måneder i EAM.  

 Vi skal opgradere oprydning omkring klubhuset. 

 Døren i kælderen til depotet er færdig. Carsten tager action på det 

 Erik laver tilbud på banner til klubhuset. 

 Priser hentet på gulv i kontor, køkkenområde og måtter i kælderen – Pris ca. 28.000 kr.   

 Vi har styr på persondataloven.  

 Rullevogn til startblokke skal købes. Pris ca. 1800 kr.  

 Vi byder ind på kval-matchen i september 

 

 

 

Allan 

 Kigger på priser på gulv.  

 Undersøger muligheder for udendørs kastevæg 

 Arbejder videre med trafiksikring udenfor klubben – samarbejder med EfB.  

 

Carsten CF 

 Evalueringsmøde Royal Run onsdag kl. 9.00 – Carsten og Børge deltager 

 Organogram skal opdateres 

 

 

Morten MB  

 Sommerfest mellem/lang 

 Pt. 345 tilmeldt City Half – hjælpere og fartholdere bl.a. fra EAM 
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 Kirsten og Ø vinder Vestkystløbet – præmie til kort rute? 

 Referater på hjemmesiden 

 

Erik Frost-Larsen EFL  

 Mange hjælpere fra motionsafdelingen 

 
 

 

04-3. Uafsluttede sager 

 Klubben afvikler DM 2019. Der har været møde i styregruppen, hvor der blev lavet en liste over emner til 

SEPE. Der skal købes nye startblokke – 8 stk. Vi skal ha SEPE på banen. Der kan søges fonde. 

 Der laves tre DM-udvalg: 

1. Stævneudvalg – er etableret 

2. Festudvalg 

3. Bogudvalg 

 

 

 

 

05-3. Næste møder 

 

    

Mandag 13.8 Bestyrelsesmøde Kl. 17.30 

    

 
 

 

06-3. Eventuelt 

 Intet at bemærke. 

 

 

 


