
Beretning fra Bestyrelsen 2021 
 
Igen i år har klubben været meget præget af Covid-19 specielt det første halve år af 2021. Grundet 
restriktioner blev en del af bestyrelsens arbejde håndteret over mail og ikke ved fysiske møder. 
Yderligere oplevede vi restriktioner i forbindelse med afholdelse af både indendørs træning og 
indendørs stævner, hvilket selvfølgelig satte sit præg på vores atleter. Dog havde vi heldigvis 
mulighed for at rykke vores træning udendørs, så vi stadig kunne tilbyde vores atleter god 
træning.  
 
Som I ved fik vi en del udskiftninger i bestyrelsen ved sidste generalforsamling, hvor Kate tiltrådte 
som forperson, og Elisa og Katja tiltrådte som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har siden 
august 2021 derfor bestået af 6 medlemmer. Vi har alle brugt den sidste halvdel af året på at 
efterleve den strategi vi har lagt og som blev præsenteret for klubben hen over nytåret. Vi 
fortsætter selvfølgelig med dette arbejde i 2022.  
 
2021 er blandt andet blevet brugt på at forberede nedrivningen af vores klubhus. Som det ser ud 
nu, vil nedrivningen begynde i midt/slut marts 2022. Vi håber det hele kommer til at gå som 
planlagt. 
 
I år har vi fra bestyrelsens side kommet med et par nye tiltag, herunder familietræning. Det er et 
nyt tilbud, der har kørt om lørdagen siden december for vores 4-9-årige samt deres forældre. Der 
har været flot fremmøde næsten fra start af. Hvorvidt tiltaget fortsættes når sommersæsonen 
starter er endnu uvis. Yderligere har vi i 2021 arbejdet på at få en intern træneruddannelse op at 
køre, som umiddelbart vil blive tilbudt vores trænere i april 2022.  
 
2021 var også året, hvor vi har skulle forsøge at finde ud af, hvordan klubben bedst muligt vil 
kunne løbe rundt uden Michael Christensen som administrator. Michael har hjulpet os meget, i og 
med at han har fortsat sit arbejde ubetalt, da vi under Covid-19 har haft svært ved at finde 
holdbare løsninger på, hvordan vi stadig vil kunne udføre samme mængde arbejde efter hans 
afgang. Bestyrelsen har brugt en del tid på at få genbesat hans stilling. Det har været en 
omfattende proces, som har skabt en del diskussioner og uenigheder om både nødvendigheden af 
en ny administrator, samt hvor stor en del af vores økonomi der skulle bruges på det. Vi har dog til 
sidst fundet en løsning som flertallet i bestyrelsen har kunnet stemme for. Den første februar 
kunne vi derfor byde vores nye medarbejder, Martine Nilsen, velkommen. Martine har dyrket 
atletik hele sit liv og brænder for atletikken. Som vi også fremlagde i vores nyhedsbrev, er 
stillingen blevet omdøbt til ”sportslig ansvarlig”, og Martine vil fremadrettet stå for afholdelse af 
vores motionsløb, Tårnby Games samt på sigt stå for den administrative styring af klubben. 
 
Medlemsmæssigt startede vi året på 277 og sluttede året på 305. Vi har i løbet af sommeren haft 
en hvervekampagne kørende igennem Motivu hvilket resulterede i 170 tilmeldinger til 
prøvetræning hvoraf 120 mødte op og ca. 45 heraf fik efterfølgende medlemskab. Vi har fortsat 
vores samarbejde med Motivu og håber at vi igen i 2022 kan hverve flere nye medlemmer med 
hjælp fra dem.  
 



En del af vores vanlige arrangementer har ikke været mulige at afholde i år. Både 
Christianshavnermilen og Tårnby Games har været aflyst grundet restriktioner, samt at vi ikke har 
haft hænder til at få det afholdt. Dette ser vi frem til at kunne ændre på i 2022. En anden grund til 
at Tårnby Games ikke blev afholdt var, at vores stadion skulle males op i de eneste ledige 
weekender i stævnekalenderen. Selvom det betød at vi ikke kunne afholde vores stævne, er vi 
stadig glade for, at vores stadion nu lyser op med nymalede streger. En anden renovation af 
stadion vi ser frem til, er renovationen af vores kastegård. Vi har været i dialog med kommunen, 
som har erkendt, at kastegården til hammerkast ikke længere er holdbar. Den vil derfor blive 
renoveret og står forhåbentlig klar, når Tårnby Games skal afholdes i maj 2022.  
 
Økonomisk har vi været heldige og er blevet bevilliget en del tilskud, samt støtte fra både Tårnby 
kommune, DGI, DIF og en del af de løbere der allerede havde betalt for Christianshavnermilen, 
men som ikke blev afholdt. Dette har gjort, at vi ender året med et overskud på trods af 
manglende indtægter i forbindelse med Christianshavnermilen og Tårnby Games.  
 
Sportsligt har vi haft en flot sæson med klubrekorder og stævnedeltagelse på trods af en mindre 
stævnesæson end vanligt. Værd at nævne er blandt andet DMU i sommers, hvor vi havde 8 unge 
til start som høstede fem medaljer, hvoraf fire var af sølv og en enkelt bronze.  
 
Uden stor hjælp fra klubbens aktive og forældre er det ikke muligt at få vores klub til at løbe rundt 
med både stævner, motionsløb og andre opgaver. Fra bestyrelsens side skal der lyde en opfordring 
til fortsat at hjælpe til, da hjælpen er helt afgørende, hvis vi skal blive ved med at have et højt 
aktivitetsniveau i klubben. Dette er endnu mere vigtigt nu, når Michael ikke længere vil kunne 
hjælpe os med opgaver. Det er vigtigt for mig som forperson at understrege, at vi i bestyrelsen 
stadig er nye, og der er opgaver, vi står med, som vi aldrig før har gjort bekendtskab med, samtidig 
med at ingen af os i klubben har stået uden Michaels hjælp før. Vi vil derfor med høj 
sandsynlighed komme til at lave fejl det første stykke tid, men vil selvfølgelig gøre vores bedste for 
at minimere dem. Vi tager derfor gerne imod alt den hjælp, vi kan få fra frivillige, og hvis man 
opdager et sted hvor klubben kan optimere, er man velkommen til at give lyd og komme med 
forslag. Samtidig skal det slås fast at vi alle i bestyrelsen selv sidder her på frivillig basis, og har 
fuldtidsjobs, studie, familie og liv uden for klubben. Vi beder derfor om forståelse fra jeres side 
hvis møllen ikke kører som smurt lige fra start af.  
 
Vi retter en stor tak alle de frivillige, herunder trænere, ledere, forældre og aktive, som alle er med 
til at holde hjulene i gang til stor glæde for mange. Også en stor tak til Tårnby kommune samt 
KTA/AAC-støtterne som har bidraget til klubbens bedste. 
 
Til sidst vil vi alle gerne rette en stor tak til Michael Christensen for alt har ydet for klubben i alle 
de år han har været her. Uden ham havde klubben ikke stået hvor den står i dag.  
 
Bestyrelsen i Amager Atletik Club 
 
 


