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Referat af bestyrelsesmøde d. 13. maj 2019 kl. 17:30  Nr. 05 - 2019 

 

Deltagere: Funktion: Fraværende: Referent:  

  Allan Stapelfeld 

Morten Basse 

Gert  

AH 

Allan Hundrup Næstformand   

Carsten Fruergaard Formand    

Erik Frost-Larsen Medlem   

 

 

01-05. Sidste referat 

• Godkendt 

 

 

02-05. Indkomne meddelelser og forslag til gennemførelse 

•  

 

 

03-05. Bordet rundt 

 

Gert GL 

• Kontrakter for AU-træner er i gang 

• Nye sponsor til Vestkystløbet – Sketchers 

• Klubben overvejer at samle vores midler i en bank. GL er på sagen 

• Pt. færre børn til træning.  

 

       Allan AH  

• Jubilæumsfest afviklet den 13.05. p.t. 60 deltager  

• Idrætsdag afvikles d. 26.5. Vi deltager fra kl. 11.00 – 15.30  

• Møde d. 10.4 om faciliteter i området omkring hockey – Forslag er sendt til SEPE og bestyrelsen 

• Har bestyrelsen lavet en Masters politik – og i så fald hvordan ser den ud,  

Gert undersøger nærmere, men Politiken faciliteres under Master udvalg i samarbejde med bestyrelsen. 

• Forslag fra AU vedr. beløbsstigning på gavekort til ungdomstrænerne – hvad er svaret dertil – Grænse beløb 

skattemæssigt på kr. 800,- AU beslutter fordeling af beløb op til kr. 800,-.  

• AU-strategi og fællesmøde. 20.05.19 kl. 19.00  

 

Allan AS 

• Kigger på stangspringsudstyr 

• Møde med SEPE vedr. kastevæg. 

 

Carsten CF 

• SEPE rykker for ønsker til forbedring af faciliteter inden den 15.06.19 forslag til indendørstræning u hockey 

arena indsendes.  

• 4 personer har meldt sig som trafikofficials kun en har afsluttet kursus.  

• Feminaløbet søges hjælper til morgen assistance  

 

Morten MB  

• To atleter optaget på Vitaskolen 

• Baneturnering ”Tracks” d. 7.5 kl. 18.00 på atletikstadion.  Sprint og mellem/lang 

• Dommerkursus i weekenden 

 

Erik Frost-Larsen EFL  

• Møde med bestyrelsen og motionsudvalget forslag til dato mandag 17.06.19 kl. 19.00 efter BM møde. 

• Tur til Berlin planlægges for 2020  
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04-05. 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. 

• Næste møde d. 20.05.19 kl. 17.00 

• Der laves tre DM-udvalg: 

1. Stævneudvalg – er etableret 

2. Festudvalg 

3. Bogudvalg 

 

 

 

 

05-05. Næste møder 

 

    

Mandag 17.06 Bestyrelsesmøde Kl. 17.30 

    

 
 

 

06-01. Eventuelt 

• Intet at bemærke. 

 

 

 


