
Skive AM. 

 

Referat, bestyrelsesmøde. 

 

Tidspunkt: Tirsdag den 10. marts 2022, kl. 18.30 til 21.30 (i klublokalet). 
 

Forplejning: Henrik 
 

Deltagere:  Niels Olsen, Henrik Lisby og Karsten Malte Sørensen. 
 

Afbud:  Dan Hedberg. 
 

Referent:  Niels. 

 

1. 

 

Godkendelse af 

dagsordenen. 

1 Godkendelse af dagsordenen 

 

Godkendt 

 

2. 

 

 

Siden sidst, kort 

fortalt. 

2 Siden sidst, kort fortalt  

 

Ikke noget at bemærke. 

 

3. Generalforsam-

lingen den 17. 

marts. 

 

3 Generalforsamlingen den 17. marts. 

 

- Dirigent: Poul Larsen vil gerne opstille. 

- Vin til dirigenten. 

- Forplejning (kaffe, te, franskbrød, øl, vand). 

- Dagsordenen med bl.a. valg/kandidater. 

- Beretninger. 

- Pokaler/jubilæumsfad. 

 

Henrik sørger for 2 x 2 flasker rødvin. Carl Smith står for 

smørrebrød. Bestyrelsen mødes kl. 17 til bordopstilling mv. 

 

Gennemgang af dagsorden og opstillinger til personvalg. Henrik 

spørger, om revisor og suppleant er villige til genvalg. Karsten 

rykker afdelingerne for beretninger og sender reminder om 

generalforsamlingen ud til alle medlemmer via Conventus. Karsten 

spørger også Bent Jensen, om han vil sige noget i sin egenskab af 

formand for arenaen. 

 

Jubilæumsfadet tildeles Jan Gram. Karsten sørger for indgravering. 

 

4. Økonomi 

Regnskab 2021. 

Budget 2022. 

 

4 Økonomi. Regnskab 2021. Budget 2022. 

 

+ Drøftelse af diverse gebyrer. 

 

Regnskabet er færdiggjort og godkendt af revisorerne og 

fremlægges til gennemsyn i klublokalet frem til generalforsamlingen. 

 

I budgettet fastholdes forventningen om et overskud på 50.000,- 

kroner for de to DM-weekends, men det er ikke endeligt opgjort 

endnu. 

 

Drøftelsen af gebyrer blev udsat til næste møde. 

  

5. 

 

 

Sponsoraftalen med 

Trimtex. 

 

5 Sponsoraftalen med Trimtex 

 

Fordeling af beløb til afdelingerne. 

 

I 2022 er der 35.000,- + 5.000,- overført fra 2021 i alt 40.000,- til 

tøjindkøb som fordeles således: 

• Fællesudgifter (fx tilskud til medlemmernes klubtøj): 10.000,- 

• Atletik: 12.000,- 

• Motion: 8.000,- 

• Orientering: 5.000,- 

• Triatlon: 5.000,- 

Henrik meddeler beløbene til afdelingerne. 



 

Der er ikke afsat et beløb til t-shirts til atletikskolen, da denne er 

bevilget en samlet underskudsgaranti på 4.200,- kroner. 

 

Bestyrelsen følger op på forbruget fra sponsoraftalen i september. 

 

6. Anlægsansøgninger. 6 Anlægsansøgninger 

 

En drøftelse af …. 

• Lokaleansøgningen (som har været indsendt 3 gange). Ønsker vi 

fortsat at indsende denne ansøgning – behov, indhold mm. 

• Ansøgning om springmadrasser til både højdespring og stang-

spring. 

• Bedre faciliteter til vore materialer og udstyr (Jens Jørgen Kofoed) 
 

Ansøgningsfrist til idrætssamvirket er 1. april. 

 

Vi har søgt tre gange om 1,5 million til en tilbygning til 

motionsrummet og et tilhørende indendørs og udendørs 

samlingssted. Sidste år blev ansøgningen prioriteret som nummer 

11 og dermed et stykke uden for de projekter, der fik støtte. Vi tror 

på vedholdenhed og søger igen. 

 

Springmadrasserne er en del af stadionanlægget, men er økonomisk 

uden for rækkevidde af stadions vedligeholdelsesbudget. Karsten 

har drøftet problemstillingen med både stadioninspektøren og chefen 

for kultur- og fritidsforvaltningen. Vi søger om nye madrasser både 

hos idrætssamvirket og direkte til kultur- og fritidsudvalget. 

 

Vi har fået lidt mere plads, men materielskurene er ikke for gode. Vi 

afventer dog for ikke at søge om tre ting på én gang. 

 

7. Efter de to DM mes- 

terskaber. 

 

Efter de to DM-mesterskaber 

 

Hvordan gik det? – en kort evaluering. 

 

Sportsligt og arrangementsmæssigt var de to weekends en succes. 

Der er lagt mange frivillige arbejdstimer i at få det til at lykkes. Det 

gik bedre end forventet at få tilstrækkeligt med frivillige, på trods af 

at der ikke har været store stævner i to år på grund af 

coronanedlukningen. 

 

8. Kontingentopkræv-

ning pr. 1. april. 

 

8 Kontingentopkrævning pr. 1. april 

 

Tekst til Janni Rasmussen. 

 

Karsten skriver ledsagende tekst og spørger atletikudvalget, om 

teksterne er klare nok i forhold til medlemskab med/uden licens. 

 

9. Cafeteriet efter den 

31. dec. 2021. 

 

Cafeteriet efter den 31. dec. 2021 

 

En opfølgning på, at Carl Smith har ønsket at stoppe. 

 

Gruppen af hjælpere i cafeteriet vil gerne fortsætte med at 

organisere onsdagskaffe og lørdagskaffe. Umiddelbart er der ikke 

nogen til at tage over på Carls opgaver med indkøb, regnskab, 

vagtplan mm. Karsten skriver en opfordring i Conventus i et forsøg 

på at finde en eller som kunne være interesseret. 

 

10. Kommende møder. 10 Kommende møder 

 

- Næste best. møde. 

- Møde med de andre afdelinger. 

 

Næste bestyrelsesmøde holdes 17. marts kl. 17, umiddelbart inden 

generalforsamlingen. 



 

Bestyrelsen vil indkalde interesserede til en temadag om, hvordan vi 

kan arbejde med uddannelse og rekruttering af frivillige, både 

trænere/instruktører og ledere. 

Hvordan griber vi dette arbejde an? 

 

11. 

 

Eventuelt. 11 Eventuelt 

 

- Rep. Møde i idrætssamvirket, den 31. marts i Jebjerg. 

- Lederfesten i KCS. 

- Ukraine og Røde Kors!?   

 

Karsten deltager i mødet i idrætssamvirket. Eventuelt også Dan. 

 

Alle aktive (årets danske mestre og landsholdsdeltagere) er tilmeldt 

lederfesten. Det hænger noget mere med at få tilmeldinger fra de 

frivillige i afdelingerne, hvor pt. kun halvdelen af pladserne er besat 

indtil videre. Niels tilmelder 16 navne efter aftale med bestyrelsen, 

og så må vi ændre, hvis der kommer andre navne fra afdelingerne. 

 

Bestyrelsen drøftede, om vi som klub skulle opfordre medlemmerne 

til at støtte en Røde Kors-indsamling til fordel for Ukraine. 

Bestyrelsen har al mulig sympati for formålet, men synes ikke at 

klubben skal gå ind i, hvordan medlemmerne privat støtter 

godgørende formål. 

 

 


