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Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 30.08.2022 i Frederikssund Hallen.  
 

1. Godkendelse af dagsorden, godkendt.  
  

2. Formanden havde modtaget en forespørgsel fra et firma, om vi var interesseret i at indgå i 
et samarbejde. Bestyrelsen vurderede i det konkrete tilfælde, at foreningen på nuværende 
tidspunkt ikke skulle indgå i et tættere samarbejde. Generelt er vi varsomme med at 
anbefale nogle firmaer frem for andre inden for bestemte brancher. 

 
3. Evaluering af Frederikssund Stafetten. Alt gik som planlagt, tilkendegivelser fra deltagere 

ved arrangementet er meget positive, desværre var der mange der ikke mødte op, så der 
var meget mad i overskud. Vi forventer, at vi afholder stafetten igen næste år. 

  
4. Foreningsfesten lørdag d. 03.09.22. Der er pt. ca. 66 der har tilmeldt sig, men vi forventer, 

at der kommer et par stykker mere, så vi bliver ca. 70. Søren har styr på mad og service 
mv. Diverse indkøb sørger Torben og Lisbeth for. Musikken klarer Lars Munk. Torben 
sørger for medaljer til klubmestrene for 2020 og 2021. Vi har i bestyrelsen besluttet ud fra 
de indkomne forslag til årets fjordløber 2022, at det skal være Lasse Jensen. Torben har 
fået udarbejdet et fint diplom. Vi har aftalt at mødes i Valhal på lørdag kl. 12.30 for 
forarbejdet til festen (borddækning m.v.).  Søndag mødes vi kl. 09.30 til oprydning efter 
festen.                                                                  

                                                                           
5. Kort gennemgang af vores træningshold. Intet at bemærke. Nyt begynderhold starter op 

tirsdag d. 13.09.22 v/ Katja Maria Rasmussen, der kan godt bruges et par hjælpere, 
Torben har lavet et opslag på facebook.  

 
6. I forhold til økonomien og medlemstal, er der ikke de store ændringer. 

 
7. Torben orienterede om, at den arbejdsgruppe i Dansk Atletik, som han har været en del af, 

nu er nedlagt. Der er blevet etableret en ny bestyrelse. 
 

8. Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag d. 25.10.22 kl. 20.00. 
 

 
For referat Annie Aller 
Afbud fra John og Jesper 


