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Bestyrelsens rammer vedr. aktiviteter i 2019 
 

Omtrent 50 løbere var mødt op til diskussionsmødet tirsdag 09.10.2018 

Heldigvis gik snakken lystigt, og mange havde behov for at komme med input og ideer til Atléticas 

fremtidige aktiviteter. Afbrudt af en kaffe og kage pause blev der snakket om klubture, løbearrangementer, 

træning og meget andet. 

 

Bestyrelsen har diskuteret på et efterfølgende bestyrelsesmøde præcist hvordan de forskellige input skal 

tolkes og praktiseres. 

 

De foreløbige konklusioner, der indtil videre følges fra 15.04.2019, er som følger: 

 

Løb: 

• Klubture 

o Atlética tilbyder 4-8 mindre ture fordelt henover året. 

o Der gives maximalt 100,- pr. person pr. løb i tilskud. 

o De forskellige ture kan så dække forskellige behov som trail, korte og lange distancer. Alle 

medlemmer er velkomne på alle ture. Uanset turens karakter. 

o Alle medlemmer kan komme med forslag til klubture. Det forventes dog, at især trænerne 

har nogle forslag, da det er oplagt at træne målrettet mod et bestemt løb. Som 

udgangspunkt foretrækkes ture i lokalområdet - altså med minimal transporttid, og 

transporten er i øvrigt for medlemmernes egen regning 

o Forslagene – gerne med detaljeret beskrivelse og budget - afleveres til Aktivitetsudvalget, 

der så alene eller i samråd med Bestyrelsen beslutter om turen kan komme i betragtning. 

o Når en tur er godkendt skal der udpeges en ansvarlig for koordinering af turen. Gerne 

forslagsstilleren, men dette er ikke et krav. Aktivitetsudvalget er ansvarlig for at finde en 

koordinator – hvis nødvendigt Aktivitetsudvalget selv. 

o En godkendt tur slås op på hjemmesiden senest 6 uger før løbet. Den slås op med bindende 

tilmelding og betaling. 

o I 2019 er der allerede fastlagt 4 ture, der indgår i totalen, der som sagt forventes at skulle 

nå 4-8:  

� Taulov løbet 

� Skvæt løbet 

� Stafet for Livet 

� Aarhus halv maraton 

• Motionsløb i det hele taget 

o Bestyrelsen har vurderet, at der er stemning for at man i fællesskab, når man har tid og 

lyst, deltager i diverse motionsløb. Selve planlægningen af dette bliver ikke formaliseret og 

aftales fra gang til gang. Der ydes ikke tilskud til denne type ture. 

• Aftalen med HLLH og Juelsminde Runners om sammenkomster/arrangementer henover året 

opretholdes, ligesom det forventes at rabatordningen med Juelsminderun og Horsens Løbet 

fortsætter (Halv pris for de ikke arrangerende klubbers medlemmer). 
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Øvrige aktiviteter: 

• Bestyrelsen tilstræber, at der skal være et antal foredrag o.lign. henover året. Foredragene skal om 

muligt ligge i forlængelse af træningerne, da erfaringen viser, at der hermed er størst fremmøde. 

o Forslag modtages og vurderes af Aktivitetsudvalget, der også er ansvarlig for at enten 

arrangere eller udpege en arrangør af arrangementerne. 

o Evt. egenbetaling aftales fra arrangement til arrangement 

o Der blev på aftenen noteret følgende forslag til foredrag: Kost og ernæring, Foredrag med 

diverse spændende løbere, foredrag med fysioterapeuter o.lign. 

• Der var også stemning for at der skal afholdes mindst en fest. Planlægningen af dette er i 

Aktivitetsudvalget, men er man interesseret i at deltage i dette, er man meget velkommen. 

• Der var endvidere stemning for at opretholde sæsonafslutningerne ligesom mere spontane lavpris 

mad-arrangementer på løbeaftenerne også ønskes og i øvrigt hermed godkendes af bestyrelsen. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Søren Schultz Clausen, Næstformand 

 


