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Referat af bestyrelsesmøde d. 13. august 2018 kl. 17:30  Nr. 07 - 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   

    

 

 

01-7. Sidste referat 

 Godkendt 

 

 

02-7. Indkomne meddelelser og forslag til gennemførelse 

 .  

 

 

03-7. Bordet rundt 

 

Gert GL 

 Har fået 35.000 fra DIF/DGI-fordelingspulje. Vi bruger pengene efter behov 

 De sidste penge fra Royal Run og Vestkystløbet er gået ind. 

 Efterårskontingenter er oprettet.  

 Har forespurgt på pris på opgraderet hjemmeside.  

 

       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.  

 Der skal tages action på ovenstående med SEPE 

 Kasper Hansen er startet i klubben.  

 Vi skal opgradere oprydning omkring klubhuset. 

 Erik laver tilbud på banner til klubhuset. 

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

alternative muligheder.  

 Vi har styr på persondataloven.  

 Idrætsaften onsdag d. 14.8 fra kl. 17-20.  

  

 

Allan 

 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. Royal Run bør ikke gentages hvert 

år.  

 Organogram er opdateret – er på hjemmesiden.  

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

 Walk of fame indviet – 4 EAM´ere repræsenteret 

 

 

Morten MB  

 Schela Plast løbet afviklet med EAM-sejre og største hold 
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 Blue Water Stafetten afvikles i august. Vi har 9 hold med.  

 Store DM Odense sidste weekend i august. EAM stiller med 9 atleter. DM 19 udvalget laver fælles tur til 

arrangementet.  

 Baneturneringen er i fuld gang med stævner i Viborg, Århus og København.  

 

Erik Frost-Larsen EFL  

 28.8 starter ”løb med” 

 21.10 Klubtur til Amsterdam. 

 
 

 

04-7. 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 

 

 

 

 

05-7. Næste møder 

 

    

Mandag 10.9 Bestyrelsesmøde Kl. 17.30 

    

 
 

 

06-7. Eventuelt 

 Intet at bemærke. 

 

 

 


