
KAM Bestyrelsesmøde den 4. sep. 2013 - referat 
Fremmødte: Peer, Ib, Kaare (ref), Bende, Linda 

Afbud: Sebastian 

1. Efterretninger 

 Danmarksturneringen. Vi trækker os fra oprykningskvalifikationen, fordi der samtidig er DM i 

halvmaraton hvor Abdi deltager for at kvalificere sig til VM i halvmaraton 2014. Vi har forsøgt at råbe 

forbundet op i år ligesom sidste år – men uden held.  

 Fra Skoleelev til OL-Atlet. Vi har haft et møde med Slagelse Kommune om et projektforslag under 

nævnte titel.  Der er stor interesse, og der er aftalt endnu et møde, hvor vi skal have Dansk Atletik 

Forbund med.  

 Mentorordning: Ansøgning sendt på Anne Carlsen. 

 Fonde: Kvartalsprisen fra SIR søgt.  

 Bromøde: Afholdt med Nyborg. Gik godt. 

 

2. Festus – udsættes 

 

3. Hjemmeside og WIFI 

 WiFi: Peer spørger halmanden om der er antenne eller tlf stik i bygningen 

 Hjemmesiden. Kurt ønsker stadig at trække sig. 

o Vi ønsker en standardhjemmeside 

o Bende spørger nogle IT-kyndige om de standardhjemmesider vi har fundet frem 

o Kaare prøver dem af og snakker med Kurt 

 

4. Budget 

 Ib laver opfølgning i oktober 

 Bende kan hjælpe med at sætte E-conomic op til opfølgning 

 Kaare rundsender skabelon 

 

5. Skilte på stadion 

 Mangler lidt styr på betaling for skilte. Peer tager fat i Henrik Bach for en oversigt. Måske Henrik 

Klode kan være den nye ansvarlige. 

 

6. Fonde 

 Linda søger Børge Kristensen fonden om Lalandia tur. Tre store huse, kørsel, adgang, leje af haller 

 IB sender regnskab fra forrige tur til Linda.  

 

7. Klubbens tøj 

 Kaare tager fat i Kurt og får priser, størrelser m.v. og sætter op på Place2book 

 Linda tæller tøjet op 

 

8. Stadion 



 Der er regionsmesterskaber den 20. sep. 2013. Ukrudtet står højt. Vi tager nogle fotos og sender til 

kommunen 

 Henrik Klode kan måske lave noget overdækning 

 Kunne også være et ønske om en hæk eller lignende på toppen af voldene 

 

9. Andet 

 Vi mangler stadig en til redskabsrummet – en der holder øje med det og strukturerer det 

 Og der mangler også en ansvarlig til styrkelokalet 

 Vi skal have nogle beach-flag med klubbens logo 

 2014 

o Atletikskolen flyttes nok til anden uge af sommerferien i 2014 

o Broløb i September samtidig med arrangement for Velux 

o Naturmaraton i juni 

o Påsketræningslejr i april. Forudsætter at man træner målrettet, hvis der skal være tilskud. 

Næste møde den 15. januar 2014 kl. 19.30-21.00 

 

 

 


