
Beretning fra Bestyrelsen 2022 
 
2022 har været et år, hvor bestyrelsens arbejde har været præget af investeringer, gennemgang, 
tilpasning og optimering af arbejdsgange samt daglig drift. Vi har i bestyrelsen kun siddet 5 
medlemmer det seneste år, og derfor har vi i høj grad erfaret, at hårde prioriteringer og ikke 
mindst en større involvering af hele vores fantastiske klub er en stor nødvendighed for klubbens 
forsatte udvikling.  
 
I starten af 2022 ansatte klubben Martine Nilsen som Sportslig Ansvarlig med håbet om, at hun 
kunne bidrage til den daglige drift og videre udvikling af klubben. Vi har dog måtte sande, at det 
var en større opgave end forventet, og at vi ikke har været i stand til at forberede Martine på 
mængden af opgaver. Dette resulterede i, at vi i bestyrelsen har måtte fjerne blikket fra det 
overordnede perspektiv og fokusere på den daglige drift for at hjælpe Martine. Dog, som nogle af 
jer ved, har Martine valgt ikke at fortsætte sit arbejde i 2023, og vi står derfor nu uden en Sportslig 
Ansvarlig. Vi er selvfølgelig kede af at skulle sige farvel til Martine, men har også forståelse for 
hendes beslutning. Vi vil gerne sige tak for hendes arbejde det sidste år og ønsker hende held og 
lykke i fremtiden. 
 
Bestyrelsen har derfor haft til opgave at skulle finde en ny Sportslig Ansvarlig. Lise-Lotte, Elisa, 
Marlene og Christian henvendte sig til mig og spurgte, om ikke jeg kunne være interesseret i at 
overtage posten, når jeg er færdig med min uddannelse til sommer, hvilket jeg har meldt min 
interesse til. Vi er derfor nu i forhandling om kontrakten. Dog betyder dette også, at vi frem til juli 
er nødsaget til at drive klubben udelukkende med frivillige hænder og vores trænerstab. 
 
Vi har ved udgangen af 2022 lavet en stor ændring i udbetalingen af løn til vores trænere. I løbet 
af året opdagede vi, at måden hvorpå vi udbetalte godtgørelse til vores trænere ikke var 
tidssvarende, hvilket vi ikke kunne sidde overhørig. Vi har derfor lavet en stor trænerlønsreform, 
der trådte i kraft 1/1 2023, som indebærer fire forskellige lønnings- og godtgørelseskategorier, 
som retter op på tidligere problematikker. Som budgettet for 2023 har denne nødvendige 
trænerlønsreform ikke været gratis, bl.a. fordi bestyrelsen har prioriteret, at trænerne ikke skulle 
lide væsentligt under den nye ordning. Vi er nu ved at få de sidste kontrakter på plads, således at 
vi har kontrakt på alle vores trænere. Dette har været med at professionalisere klubben, samt 
både stille os og trænerne til ansvar over for hinanden og medlemmerne.  
 
2022 var også året, hvor vi fik en aftale i hus med Sportyfied. De skal fremadrettet stå for al vores 
klubtøj, hvilket gør udbuddet større, leveringerne hurtigere, og den samlede oplevelse mere 
smidig og ligetil for alle. Her kan både medlemmer, frivillige, ansatte og hvem der ellers skulle 
have lyst, købe både AAC-tøj og tilbehør. 
 
En anden aftale, der kom på plads i 2022, var en aftale om et minipartnerskab med Tårnby 
Kommune. Denne aftale betyder, at vi er med til at gå forrest i forhold til at få inkluderet børn og 
unge, som indgår i Tårnby Kommunes fritidsvejledning og fritidspasordning. Rent praktisk betyder 
det, at kommunen vil betale et medlemskab hos os for unge med forskellige udfordringer, 
herunder for eksempel ensomhed, svære familieforhold, kulturelle og sproglige barrierer, 
diagnoser eller noget helt sjette. Samtidig stiller Tårnby Kommune en mængde penge til rådighed, 



som de deltagende foreninger kan benytte blandt andet i forbindelse med ekstra uddannelse af 
trænere, så trænerne er klædt på til at kunne varetage udsatte unge. 
 
I 2022 fik vi igen afholdt et hav af stævner, herunder Tårnby Games, samt motionsløbet 
Christianshavnermilen. Tårnby Games blev afviklet i fuldt omfang efter corona, og vi benyttede 
lejligheden til at gentænke stævnet, hvilket bl.a. betød, at vi overgik til at benytte det 
internationalt anerkendte og stabile stævnesystem Roster. En forespørgsel fra nogle 
udefrakommende atleter betød, at vi søndag eftermiddag afviklede 3000 m forhindring, og 
publikum satte pris på at følge atleternes anstrengelser, bl.a. i vandgraven.  
 
Også Christianshavnermilen var tilbage efter flere års coronapause og mange løbere gav udtryk for 
glæde over, at løbet er tilbage.  Vi forsøgte os i år med et nyt tidtagningssystem til 
Christianshavnermilen, der indebar tidtagning med en app fra Sportstiming. På baggrund af vores 
interne evaluering, herunder en usikkerhed i forbindelse med risikoen for fejl ved tidtagning, har vi 
vurderet, at en investering i et helt nyt chipsystem var på sin plads. Systemet er indkøbt fra 
RaceResults og har en maksimal målefejl på 200ms, hvilket vi finder mere end acceptabelt. 
Derudover er fordelene bl.a. at tilmelding, tidshåndtering og efterfølgende behandling af 
resultater vil blive mere automatiseret. Yderligere har vi valgt at investere i nye let-opsættelige 
telte, samt bænke og borde som gør det nemmere og mere behageligt for vores frivillige hjælpere 
til motionsløbene. Disse investeringer har derfor også sat sit præg på klubbens årsregnskab og er 
blandt andet en af grundene til, at vi gik ud af 2022 med et underskud.  
 
Samtidig har vi i 2022 arbejdet ud fra et ønske om at mindske det arbejde der skal bruges på 
administrativ drift. Elisa har derfor brugt en del krudt på at få MinForening, et gratis 
medlemssystem, op og køre, som vi dog til sidst måtte give slip på, da det simpelthen gav mere 
besvær end gavn - både administrativt og for klubbens medlemmer. Vi har derfor valgt at gå over 
til en betalingsløsning der hedder Holdsport. Holdsport skal i marts også hjælpe os med at få en ny 
hjemmeside op og køre, således at vores hjemmeside og app hænger sammen, og vi dermed ikke 
behøver opdatere samme info to gange. Denne investering har dermed også sat sit præg på vores 
årsregnskab og givet yderligere underskud. Men det koster at investere - det er fakta vi ikke 
kommer udenom, og vi håber selvfølgelig at vores investering på sigt vil bidrage til vores 
muligheder for større indtjening til klubben samt lette arbejdet for både bestyrelsen, ansatte og 
frivillige.  
 
I 2022 er vi også kommet i mål med alle de mål, vi præsenterede på sidste års generalforsamling, 
herunder efteruddannelse af trænere, mere gang i SoMe og forsat samarbejde med Motivu til 
hvervning af nye medlemmer. 
 
Som i kan se i indbydelse er det planen, at vi i dag gerne skulle stemme Elisa ind som formand (i 
daglig tale forperson), samt Hussein, Marlene og jeg selv ind som bestyrelsesmedlemmer. Dog er 
der, siden indbydelsen blev sendt ud, sket nogle ændringer. Christian, vores næstformand (i 
daglige tale næstforperson), har valgt at stoppe i bestyrelsen efter i dag, selvom hans post ikke er 
på valg i år. Det betyder, at det ser ud til, at posten som næstforperson står ledig, med mindre at 
nogle af de fremmødte melder sig interesseret.  
 



Det skal nævnes at kassereren ikke er på valg i år og Lise-Lotte dermed bliver siddende i sin post 
som kasserer.  
 
Uden stor hjælp fra klubbens ansatte, aktive og forældre er det ikke muligt for klubben at løbe 
rundt. Vi vil derfor gerne sige tak for jeres store hjælp i år. Vi må også erkende, at vi har en lille 
gruppe af kernefrivillige, som løfter rigtig mange og store opgaver for os. Jer er vi dybt afhængige 
af, hvorfor vi sender en ekstra tak til jer. Med denne ekstra tak sender vi i lige så høj grad en 
opfordring til, at vi får flere til at bidrage, så vigtige nøglepersoner ikke går kold i de mange store 
opgaver. Vi vil derfor gerne opfordre alle, der har mulighed for at give en hånd med, til at gøre det, 
også selvom I kun kan bidrage en smule. Alt tæller, og det er netop dette, der bidrager til, at vi kan 
blive ved med at skabe et godt træningsmiljø for vores medlemmer og gøre det til et fedt sted at 
være.  
 
I forlængelse heraf går vi nu ind i et halvt år uden en ansat Sportslig Ansvarlig, hvilket giver et 
ekstra stort arbejdspres, som vi i bestyrelsen ikke kan løfte alene. Jeg vil være ærlig at sige, at vi i 
bestyrelsen lige nu træder vande for ikke at drukne i mængden af arbejde. Grundet det store pres 
vil jeg ligesom sidste år gerne slå en streg for, at vores arbejde i bestyrelsen er frivilligt. Og vi 
kæmper for at give alle vores medlemmer og ansatte de bedste forhold, vi kan. Men vi kan ikke 
det hele. Vi har ikke hænder til at nå alt, og derfor er vi nødt til at lave svære prioriteter, og vi 
håber, at I har forståelse for dette. Vi sidder her, fordi vi rigtig gerne vil hjælpe klubben i den 
retning der kræves for udvikling.  
 
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. 
 
På vegne af bestyrelsen i Amager Atletik Club 
 
Kate Ladefoged, Forperson 


