
Dansk Atletiks årsmøde den 3. november 2019 
 
Beslutningsreferat 
 
Formand Karsten Munkvad bød velkommen til årets årsmøde i Dansk Atletik og præsenterede 
dagsordenen. 
 

1. Valg af dirigent 
Willy Rasmussen blev valgt til dirigent.  
 
Willy Rasmussen gennemgik formalia og konkluderede, at mødet var rettidigt varslet. I forhold til 
vedtægterne blev mødet ikke afholdt i oktober, hvilket skyldtes nogle praktiske forhold omkring 
hotel og et mesterskab.  Da reglerne omkring varsling er overholdt, giver dette ikke anledning til 
forbehold. I forhold til øvrige formalia er disse også overholdt. 
 

2. Valg af stemmetællere 
Niels-Chr. Bendixen, Kirsten Bergmann og Finn D Andersen blev valgt til stemmetællere. 

 
3. Godkendelse af stemmeberettiget. 

Der var 52 godkendte stemmeberettigede tilstede ved årsmødet. 
 
4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning  

Formanden mindes de afdøde i 2019.  
 
Ernst Overby – Odense 
Henrik Jørgensen- Herlev 
Christian Carøe- Hjorten/Hørsholm 
Preben Mortens – Viking Rønne 
Tanja Ravnholt - Hvidovre 
Knud Erik Jørgensen- Herlev 
 
Æret være deres minde 

 
Den mundtlige beretning blev igen i 2019 afviklet som et Interview mellem bestyrelsesmedlem 
Søren Munch og Karsten Munkvad. Den interviewede årsberetning blev streamet af Atletik TV og 
kan ses HER. 
 
En epoke på 10 år er ved at være slut. Dansk Atletik står stærkt. Vi gør det, vi siger, vi vil gøre. Når 
vi arbejder målrettet, rammer vi plet. Vi er stolte over det, vi laver og vi arbejder ud fra respekt for 
atletikken. Omverdenen interesserer sig for det, Dansk Atletik laver.  

 
Dansk Atletik har skabt øget omsætning. Dette er sket i samarbejdet mellem den centrale stab og 
Dansk Atletiks foreninger. Den samlede økonomi i Dansk Atletik er med andre ord gjort større. 
 

https://www.facebook.com/DanskAtletik/videos/935759956823857/
https://www.facebook.com/DanskAtletik/videos/935759956823857/


Eksempler på ting, som i 2019 er lykkedes, er blandt andet at Dansk Atletik har leveret et sportsligt 
storslået VM Cross. Der tales nu om, at cross kan komme med på det Olympiske program, hvilket i 
høj grad er Dansk Atletiks fortjeneste. 

 
Atletik er for alle, hviIket Royal Run er et godt eksempel på med 83.000 tilmeldte i 2019. I regi af 
Skole OL har der været afholdt 275.000 starter i atletik Dansk Atletik har leveret 13 danske 
rekorder i 11 OL-discipliner. Vi har haft fremgang i antallet af udøvere og ved Copenhagen Half 
Marathon så vi i 2019 den første verdensrekord på dansk grund i 35 år. Med andre ord 2019 har 
været et forrygende år for Dansk Atletik. 
 
I de kommende 5-10 år skal der for Dansk Atletik være fokus på at skabe robusthed i vores 
administration og i den politiske ledelse. I Dansk Atletik er vi for få til at løse de opgaver, som vi 
skal løfte i vores organisation. Derfor skal der arbejdes med at få flere med. 
 
Efter interview med Karsten Munkvad præsenterede Bent Jensen bestyrelsens arbejde med at 
afdække kompetencer og prioriteringer af bestyrelsens og administrationens opgaver. 
Efter Bent Jensens indlæg var der mulighed for at kommentere bestyrelsens mundtlige beretning: 

 
Stig Fog (Herlev løbe- og atletikklub) 

Stig spurgte til, hvor mange af de foreningsløse der har deltaget i aktiviteter indenfor 
stadionatletik?  
 

Martin Roald-Arbøl (Hvidovre AM)  
Martin takkede for en god og inspirerende beretning, såvel den skriftlige som den 
mundtlige. Det er godt, at der sættes fokus på stadionatletik. I det lys er der en opgave i at 
få set på, hvordan komitéernes opgaveløsning kan blive løftet.  

 
Kirsten Bergmann (Herning)  

Skole OL er blevet succes, men det er vigtigt at holde sig for øje, at atletik ikke skal være en 
venteidræt. Der er derfor vigtigt, at der ses på organiseringen ifht. afvikling af atletikken i 
Skole OL, så det bliver en aktiv aktivitet.  

 
For at kunne fremme stadionatletik foreslår Kirsten, at ”posen rystes”, og at der f.eks. ses 
på placering af stævner mv. Der bør også ses på, hvordan holdturneringer kan være med til 
at gøre det skægt at lave atletik måske også med brug af e-sport. Der ønskes en slags kick-
start, ifht. at finde en ny måde at arbejde med atletik på. 
 
Derudover spørger Kirsten til om Roster bliver et system, som DAF køber som et fælles 
system? 

 
Mona Carlsen (Maribo IK Olympia)  

De små klubber føler sig overset en gang i mellem, så husk dem og husk dem i samarbejde 
med andre klubber. 
 

Martin Roald-Arbøl (Formand for Teknisk komité) 



Husk at få certificeret nye og renoverede anlæg, også ved ny-optegninger af baner, da der 
ellers kan opstå situationer, hvor resultater fra visse stadions ikke kan godkendes. 
I 2020 kommer der et oplæg til udspil til NTO-uddannelsen, hvis der er aspiranter til dette.  
 
Herefter rykkede Mona teknisk komité for et konkret svar på en indsendt ansøgning om 
godkendelse af stadion.  
 

Erik Lauersen (Aarhus motion) 
Kommenterede på forskelligheden i typer af Atletik stadions i hele Danmark.  
 
 

Svar på spørgsmål: 
For de foreningsløse er 20% af de resultater der er opnået i 2019 opnået på banen.  
 
Mht. satsning på stadionatletik, nævnes en række tiltag som der er iværksat i 2017- 2019.  
 
Det er korrekt, at det skal analyseres, hvordan komitéerne arbejder. Der er vakante pladser 
i bestyrelsen og i komitéer, som afventer, at bestyrelsen kan suppleres op med en profil, 
som komplementerer de medlemmer, som sidder i bestyrelsen. Bestyrelsen vil i det 
kommende år sammen med administrationen se på, hvordan arbejdet med komitéer kan 
organiseres. 
 
Det er en god idé at ryste posen.  Der blev taget første skridt til en kick-start ved 
workshops lørdag den 2. november, og der vil blive arbejdet videre med input fra 
workshopsene i det kommende år. 
 
I forhold til E-sport har DAF været i gang for ca. tre år siden, og vi er blevet klogere. DAF 
har forsøgt med et samarbejde med Norge om et U18-mesterskab, som dog ikke blev til 
noget.  
 
Angående spørgsmålet om Roster kunne det være en mulighed at DAF køber et 
fællessystem, som kan benyttes af klubberne, men pt. er DAF interesseret i, at der 
opretholdes en konkurrence mellem konkurrerende produkter, for at holde prisen nede og 
derfor ligger det ikke lige for, at der købes et fælles system. 
 
Dialogen om holdturneringer bliver taget op senere. 
 
Skole OL anerkender det store arbejde som klubberne laver ifht. Skole OL, og derfor er der 
også stor opmærksomhed på, hvilke opgaver som pålægges klubberne. På samme måde 
arbejdes der med et nyt koncept for atletikdelen, således at afviklingen bringer alle elever i 
aktivitet.  
 

 
 

 



 
 
 

 
Den samlede årsberetning, den skriftlige suppleret med den mundtlige, blev godkendt 
enstemmigt. 

 
 

5. Bestyrelsens fremlægger det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse 
 

Regnskabet for 2018 blev fremlagt af Jakob Larsen. Regnskabet udviser et tilfredsstillende 
overskud på 68.000 kr. og en egenkapital efter 2018 på 1,2 mio. kr.  
 
Jakob gennemgik de forskellige projekter, der er gennemført i 2018. Særligt blev det bemærket, at 
Skole OL nu hviler i sig selv rent økonomisk, og at Atletik TV i 2018 gav overskud. 2018 var første år 
med Royal Run, og det gav et underskud. For andet år er vi blevet klogere, og derfor er der et 
overskud i 2019. 
 
Jakob præsenterede udviklingen i egenkapital frem til og med 2018. 
 
Regnskabet kan ses på DAF’s hjemmeside under årsmødematerialet HER. 
 
Prognose for 2019 blev gennemgået af Jakob Larsen. Det ser ud til, at vi er på vej mod et mindre 
overskud på årets aktiviteter bortset fra VM Cross. Afviklingen af VM Cross udviser pt. et markant 
underskud. Der er pt. drøftelser mellem de deltagende parter for VM Cross vedrørende 
fordelingen af underskuddet mellem parterne. Disse forhandlinger er ikke afsluttet ved årsmødets 
afholdelse. 
 
Kommentarer til regnskab 2018: 

 
Jesper Eriksen (ROAR Atletik Roskilde) 

Der er indført en ny økonomisk struktur for afholdelse af Skole OL, som betyder, at der er 
risiko for, at klubberne stort set ikke tjener penge på at afholde to dages arrangement, 
hvilket gør, at de vil overveje, om de fortsat vil lægge klub til Skole OL. Derfor spørges der 
til, om den økonomiske del af Skole OL kan genovervejes. 

 
Svar på spørgsmål 

Vi vil gerne kigge på incitamentsstrukturen, men vil dog også påpege, at det er vigtigt, at 
alle bliver bedre til at kigge efter, hvor der evt. kan skaffes penge udenfor ”DAF-familien”, 
f.eks. fra kommunerne. Skole OL er så godt et produkt, at kommunerne skal mere på 
banen ifht. at være med til at øge finansieringen. Bestyrelsen er optaget af, hvilke services 
som administrationen evt. vil kunne hjælpe med ifht. kontakten til kommunerne. Det 
handler alt sammen om, at den samlede økonomi skal blive større. 
 
 

http://dansk-atletik.dk/media/2642411/atletik_aarsrapport_2018_underskrevet-af-alle.pdf
http://dansk-atletik.dk/media/2642411/atletik_aarsrapport_2018_underskrevet-af-alle.pdf


Martin Roald-Arbøl (Hvidovre AM)  
Da kommunernes kasser også er begrænsende, er det rigtigt at se på, om der er centrale 
muligheder for at skaffe penge til Skole OL. 
 
I regnskabet figurerer fortsat gamle puljer (øst og elite puljer), som det vil være en idé at få 
afklaret, hvad de skal bruges til. 
 

Mona Carlsen (Maribo IK Olympia) 
Ros til Skole OL for at hjælpe klubben med at sikre, at der blev frikøbt ressourcer i klubben 
til at sikre afvikling af Skole OL. 
 
I note 7 i regnskabet står der noget om Alletiders Atletik Skole. Det er ærgerligt, at denne 
funktion er nedlagt, da den var en stor hjælp til de små klubber. 
 

 
Svar på spørgsmål 

Det er noteret, at der skal ses på, hvordan puljerne kan komme i spil. 
 

I forhold til Alletiders Atletik Skole skyldes nedlæggelse af denne aktivitet ændrede 
tildelingsmidler fra DIF. DAF er i dialog med en kommerciel partner med henblik på at 
starte et alternativ op. 
 
 

Regnskabet for 2018 godkendes enstemmigt 
 

6. Bestyrelsen fremlægger status på nuværende strategiplan 
 

I forhold til strategiplanen 2018 -2021 er vi lidt over halvvejs i perioden. Status er indeholdt i den 
skriftlige beretning. Jakob Larsen gennemgik en kort supplerende præsentation.  Præsentationen 
kan ses HER. 
 
Jakob præsenterede derudover en ny administrativ struktur. Der er etableret et ledelsesteam 
bestående af Helle Nielsen og Torben Dan Pedersen. Ledelsesteamet kommer til at arbejde tæt 
sammen om at få koordinerede indsatser på tværs.  
 
Der er ikke yderligere kommentarer til status på den nuværende strategiplan. 
 
 

7. Behandling af indkomne Forslag 
 

Der er indsendt forslag fra ROAR Roskilde og Bagsværd atletikklub indsendt på vegne af klubberne 
i øst. 
 
Forslagene vedrører paragraffer, der besluttes i komitéer. Det er derfor aftalt, at forslagene 
sendes til beslutning i de relevante komitéer, understøttet af bestyrelse og administrationen. 

file://///Diffil/daf/DAF%20Årsmøder/Årsmøde%202019/Strategiplan%20Dansk%20Atletik%20Årsmøde%202019.pdf
file://///Diffil/daf/DAF%20Årsmøder/Årsmøde%202019/Strategiplan%20Dansk%20Atletik%20Årsmøde%202019.pdf


 
 

8. Holdturnering i DAF 
 
Jesper fra ROAR Atletik Roskilde ønskede en dialog omkring et alternativ til Danmarksturneringen 
– et forslag der gerne skulle gøre det sjovt at deltage, og som skulle tage hensyn til de små 
klubber.   
 
Forslaget er at tage udgangspunkt i match mellem Europa og USA og fordanske den. Der skulle 
tages udgangspunkt i, at det er de samme øvelser, som er i Europa/USA matchen blot overført til 
en dansk kontekst, det kunne f.eks. være et øst/vest match. Der kunne tænkes, at der skal være 
en bred repræsentation af forskellige klubber, således at der f.eks. kun kunne deltage én pr. klub 
med udgangspunkt i ranglister. På den måde kunne atleter fra små klubber også komme med. Det 
kunne være en herre/kvinde match og eksperimentere med blandede hold. Det kunne gøres sjovt 
og det kunne måske også give mere pressedækning. Jesper ønsker en dialog om, hvorvidt det 
kunne været en vej at gå? Måske kunne frivillige fra klubber deltaget i udformningen af oplæg til 
et regelsæt. Jesper stiller gerne op. 
 
 
Mikkel Garbrecht (seniorkomitéen) 

Seniorkomitéen har arbejdet med et format ifht DT, hvor der kunne samles point i løbet af 
foråret og starten af sommeren. Det kan betyde, at der kan komme flere med specielt til 
seniorstævner. For at få flere af de små klubber med er der tænkt i DM i discipliner, og der 
er tænkt i at gavne små hold fra forskellige miljøer. Måske skal der tænkes nyt ifht. holds 
størrelser. 
 

 
Kirsten Bergmann (Herning) 

Det er spændende, at der kommer nye ideer på bordet, men det vurderes ikke at være det 
rigtige forum at tage dialogen i. Kunne der blive indkaldt til Kick off møde, hvor alle ideer 
kan komme på bordet vedr.  Senior- Ungdoms turnering  
 
For børn og unge vurderes det, at det der er præsenteret på mødet til at være for 
kompliceret 
 

 
Martin Roald-Arbøl (Hvidovre AM)  

Det er rigtigt dejligt, at der er fokus på området. Vi skal fremme hold-aktiviteter. Der er 
bekymring for, at formålet ikke bliver opfyldt med den skitserede løsning. Det bør også 
tænkes ind, at mindre klubber kan stille hold til turneringer. Det bør fasholdes at der 
dannes hold der kæmper som hold og placeres som et hold.  
 

Svend Christensen (Bestyrelsen) 
I andre sportsgrene er der forskellige fælles turneringsformer. Det kunne der også være i 
atletikken.  



 
 
Karsten Munkvad (Formad for Bestyrelsen) 

I løbet af efterår/forår vil seniorkomitéen, bestyrelsen og administrationen udarbejde et 
forslag til ændret holdturnering. I processen vil der tages samtaler med flere interessenter. 
Når beslutningen er taget, vil det være den der bliver implementeret. 

 
 

9. Budgettet for 2020 – kontingent til godkendelse 
Kontingent 
Kontingentet vil i 2020 videreføres på samme kroner og øre niveau som i 2019.  Frem mod 
årsmødet 2020, vil der arbejdes med en nye kontingentstruktur. Der ønskes en struktur, med flere 
forskellige medlemstyper, hvor man bliver medlem efter hvilken form for aktivitet og services der 
er interesse for. 
 
Kontingentet blev vedtaget uændret i 2020 ifht. 20919 
 
 
Budget 2020 
Jakob Larsen gennemgår den samlede økonomi i forbundet med sammenligning til andre. 
Konklusionen er at hvis der ikke afvikles projekter i DAF-regi, så vil der ikke være plads til andet 
end en minimums-bemanding. 
 
Herefter fremlægger Jakob Larsen rammebudget for 2020. Der sker en omlægning i den måde, 
som lønomkostninger bliver budgettet på. Der budgetteres med indtægter for 41,6 mio. kr. og 
omkostninger for 41,2 mio. kr. og et budgetteret overskud på 431.000 kr. Der er dog fortsat 
mange områder, der er uafklaret, herunder f.eks. Team Danmark Elitestøtte. Rammebudgettet 
kan ses HER. 
 
Bestyrelsen skal vedtage budgettet inden årets udgang efter indstilling fra administrationen. 
 

10. Valg i henhold til DAF’s love §12 
 
Bestyrelsen 
Bent Jensen er valgt for 2 år som næstformand 
Svend L. Christensen er valgt for 1 år som bestyrelsesmedlem. Det er Svends eget ønske, at han 
kun er på valg for 1 år. 
Henrik Breum er valgt for 2 år som bestyrelsesmedlem 
 
Der er fortsat en vakant post i bestyrelsen. Der arbejdes på at finde en kandidat med de rette 
kompetencer til posten. 
 
Børne og unge komitéen  
Martin Iversen er valgt for 2 år. 
Der er en vakant plads for 1 år. 

http://dansk-atletik.dk/media/2643103/rammebudget2020.pdf
http://dansk-atletik.dk/media/2643103/rammebudget2020.pdf


 
 
Senior komité 
Der er ingen, der ønsker valg, hvorfor de to pladser fortsat er vakante. 
 
Master komité 
Ingen på valg i 2019 
 
Teknisk komité 
Martin Roald-Arbøl valgt for 2 år 
 
Appeludvalg  
Niels Kahlke valgt for 1 år 
Martin Roald-Arbøl genvalgt som suppleant for 1 år 
 
Intern revision 
Peer Jensen genvalgt for 1 år 
Henning Blok Madsen genvalgt for 1 år 
Der er ikke valgt nogen suppleant 
 
Ekstern revision  
EY: Genvalgt som ekstern revision for 1 år. 
 

11. Eventuelt 
 
Uddeling af hjortens legat ved Niels-Christian Bendixen 
 
Da der ikke sidste år skete fuld uddeling fra fonden, er der i 2019 20.000 kr. plus 50.000 kr. til 
uddeling. 
 
En komité bestående af administrationschef Helle Nielsen, elitechef Bo Overgaard og Niels-
Christian Bendixen har behandlet alle ansøgninger og har forestået den endelige udvælgelse af 
dette års legatmodtagere.  
 
Ved to ansøgninger er Niels-Christian inhabil, og han læste derfor op fra komitéens indstilling. 
 
Komitéen har ved udvælgelse af legatmodtagerne lagt vægt på; 
 

- i hvilket omfang ansøgningerne ligger inden for fondens formål,  
- hvorvidt klubberne tidligere har modtaget støtte fra fonden 
- om der i de ansøgte projekter er lagt op til nytænkning.  

 
I år har fonden valgt at støtte tre ansøgninger med rammebevillinger. 
 
Fonden har valgt at støtte Rekrutteringsprojekt i Kast – Sparta med 25.000 kr. 



 
Komitéen vurderer, at der er et interessant perspektiv i en skoleindsats, der rammer 8. – 9. 
klasser. Det vurderes, at der på netop disse klassetrin er elever, som ikke har fundet et 
idrætstilbud, som de har fået succes i, men som med den korrekte sparring og spotting, vil kunne 
få succes med kast. Fonden ønsker, at der opsamles erfaringer med dette projekt og ønsker derfor 
at støtte dette arbejde. 
 
Fonden opfordrer samtidig til at projektansøgningen søger yderligere finansiering hos Team CPH 
eller andre kommunale projekter. 
 
Fonden har valgt at støtte træningssamarbejde og uddannelse – De Nordsjællandske Klubber 
med 25.000 kr. og Diverse Uddannelses- og Udviklingsarbejde - Herlufsholm Atletik med 20.000 kr. 
 
Baggrunden for at fonden har valgt at støtte disse to projekter er, at de begge tager afsæt i 
behovet for tættere samarbejde og vidensdeling på tværs af klubber, hvilket i høj grad ligger 
indenfor fondens formålsparagraf. 
 
Også i forhold til disse to ansøgninger opfordres ansøgerne også til at søge yderligere finansiering i 
kommunalt regi.  
 
 
Stig Fog (Herlev løb og atletikklub) 

Det opfodres til, at Dansk Atletiks hjemmeside opdateres og at Atletik-motion 
moderniseres. 

 
Dan (AGF Atletik) 

Der spørges til begrundelsen for prissætning for deltagelse i mesterskaber, samt evt. dialog 
omkring denne. 
  

Svar på spørgsmål 
Vil gerne relancere hjemmesiden og samarbejdet med Atletik og Motion er stoppet. 

 
Det er en politisk beslutning omkring prissætning. Da der er sket ændringer ifht f.eks. 
landevejsløb, skal der ske en drøftelse i bestyrelsen omkring ændring af vedtægter for 
fastsættelse af startgebyr 

 
Den politiske holdning er, at der skal prioriteres. Og der skal ses på alt det, vi gerne vil, men 
bør det ikke være sådan, at stævner og mesterskaber skal løbe rundt i sig selv? Der skal 
kigges på strukturer og prissætning, og der skal prioriteres. 

 
Knud Høyer (formand for master komitéen)  

Indenfor Masters har det været en succes at åbne mesterskaber op og tænke anderledes. 
Der er f.eks. afviklet Danish Open Masters i Hvidovre, hvor der var deltagere fra otte lande 
og 35 starter. 
 



Når der er Europamesterskaber i 2021, kan der ikke samme år holdes Nordiske 
Mesterskaber for Masters. Derfor bygges Nordiske Mesterskaber for Masters ind i 
Europamesterskabet.  
 
 

Karsten Munkvad afrunder årsmødet for Dansk Atletik med at takke Willy Rasmussen for endnu 
engang at være dirigent og stå for en sikker afvikling af mødet. 
 
Karsten takker alle deltagere for en god weekend, og bestyrelsen og alle ansatte for det store 
arbejde, de har lagt i at få afviklet årsmødet. Ønsker alle god tur hjem. 
 
 


