
 

 

Bestyrelsesmøde 9. Oktober kl. 19.45 - 22.00 på Sil. 
Vært:  Ulrik 
Vært historik 

Dato 6. marts 12.april  19. juni 16. aug 9. okt    

Vært Kell Jeanette Camilla Henrik Ulrik    

 
 

1. Klubtræner (Jeppe deltager) kl 19.45 til kl 20.15 
a. Status for de første to måneder 
b. Registrering af løbere 
c. Vintercup, skal den være der?  

i. Alle skal kunne deltage,  
ii. Koncept 

  
2. Dato for klubmesterskab? 

 
3. Status på klubbens økonomi - Kell 

 
4. Medlems spørgeskema,  (Femina, skovudvalg formand, træningsløb …) 

a. Hvornår skal vi udsende? 
b. Samme koncept som sidste år? 

 
5. Åben skole puljen, se bilag 1 - Jeanette 

 
6. Stævneleder og skov til DM mellem 2020? 

 
7. Projekt nyt løbskoncept - Lone 

a. Setup, herunder en arbejdsgruppe (skal etableres inden kontrakten kan formuleres). Hvem i bestyrelsen deltager? 
b. Kontrakt udarbejdelse, herunder beslutningskompetencer arbejdsgruppe, styregruppe og bestyrelse. 

 
8. Vindue for salg af nyt klubtøj 

 
9. Klubtelte 

 
10. Hjemmeside 

a. Hvordan får vi lavet en ny? 
 

11. Alarm 
a. Koden skal skiftes 
b. Skal adgangen begrænses til f.eks kun trænere+bestyrelse+udvalgsformænd? 
c. Betaling til Dansikring - Jan 

 
12. Folleren -Lone  

a. Betales der for kørsel? 
b. Betræk? Hans Bloch aftale har trukket sig, Henrik overtager opgaven 
c. Kort der viser hvor bilen må parkeres ved OMA? 
d. Logo + navn på bilen 

 
13. Renovering af den gamle stue - Lone 

a. Maling 

b. Nye borde (foldeborde)? http://webshop.reick.dk/product/vaegmonteret-bordbaenke-246/ (dyrt men 



 

 

noget i den retnining) 
c. Bænk? 

 
 
 
Korte punkter 
 
 

14. Femina d. 4. Juni 2019 i Mindeparken 
15. Restsalg af klubtøj 
16. DIF og DGI’s foreningspulje Pan fik en bevilling på 25.000 kr (beløbet skal ikke fremgå af referatet) 
17. Skanderborg Find vej projekt (varetages af Flemming Nørgaard) - Kent 

a. Kortet er færdigt 
18. AUH projektet, status  - Jeanette 
19. JWOC status - Kell 

 
 

 
Info: 
 
Evt. 
 
Dato for næste møde:   
 
Punkter hvert kvartal: 

- Opfølgning på økonomi  
 
 
Punkter til næste møde: 
SI-udstyr 
True skov projektet, hvor Frank Linde deltager på klubbens vegne. Beskrivelsen af visionerne for projektet kan findes på 
Naturstyrelsens hjemmeside. 
Billeder til Sil. - Kell 
 
 
 



 

 

Bilag 1 
 

Åben Skole puljen 

BEVÆGELSE OG DEN ÅBNE SKOLE – Skoler og idrætsforeninger i Aarhus Kommune kan for anden gang i 
2018 søge puljemidler til fælles projekter 
Projekterne skal understøtte den lokale implementering og forankring af intentionerne i Folkeskoleloven – Bevægelse og 

Den åbne skole. De skal have fokus på bevægelse og læring. De skal desuden bidrage til, at børn og unge inspireres til at 

bruge de muligheder, idrætsforeninger tilbyder i Aarhus. 

 

Puljen udbydes i et samarbejde mellem Børn og Unge, Sport og Fritid og Idrætssamvirket i Aarhus. 

 

Til et projekt kan søges mellem 15.000 og 25.000 kr.  

 

Herudover kan der søges tilskud på op til 75.000 kr. til større og længerevarende projekter, der omfatter flere skoler og 

har større volumen, hvad angår antal undervisningsforløb og antal elever. Her er der mulighed for, at også flere mindre 

foreninger i fællesskab kan indgå aftaler. Tilsvarende kan afdelinger i en flerstrenget idrætsforening også indgå aftaler. 

 

Projekterne defineres og beskrives lokalt i et samarbejde mellem skolen og idrætsforeningen. Midlerne kan tilgå både 

skole og idrætsforening. Der kan suppleres med egenfinansiering. 

 

Til ansøgningen bruges en skabelon til projektbeskrivelse og budget. SE BILAG (OBS – Puljemidlerne kan ikke bruges til 

almindelig drift – fx vikartimer. De skal finansiere aktiviteter) 

 

Projektansøgningen sendes til Børn og Unge – Thomas Batting tba@aarhus.dk og Karen Mette Hansen kamh@aarhus.dk 

 

Ansøgningsfrist 26.oktober 2018 
 
Siden 2015 er der blevet uddelt midler til mere end 30 samarbejdsprojekter. Mange af projekterne er nu afsluttet med 

gode erfaringer . Man kan læse om dem og lade sig inspirere i det online - "Bevægelse og den åbne skole" - 

inspirationskatalog. 
 
 
 


