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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I 
BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 

 
Tirsdag 27. marts 2012 kl. 19.00 pTirsdag 27. marts 2012 kl. 19.00 pTirsdag 27. marts 2012 kl. 19.00 pTirsdag 27. marts 2012 kl. 19.00 påååå    Bagsværd StadionBagsværd StadionBagsværd StadionBagsværd Stadion    
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

5. Behandling af eventuelle indkomne forslag                                                 

6. Valg af Formand (valget sker i ulige år) Bjarne er villig til genvalg 

7. Valg af kasserer (valget sker i lige år) Lis er villig til genvalg 

8. Valg af sekretær (valget sker i ulige år og skyldes at Helga har ønsket at stoppe.) 
VAKANT 

9. Valg af 5 udvalgsformænd (for TRI-, Stævne-, & Atletikudvalget i ulige år, og for 
Ungdoms- & Motionsudvalget i lige år) Her er Ungdomsudvalgsposten VAKANT 
da Inger Hammeken stopper! Desuden er der brug for en ny 
Atletikudvalgsformand, da Marianne Søderberg har valgt at stoppe efter 1 år. Den 
nye udvalgsformand vil således blive valgt for 1 år. 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

11. Evt.  
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Forslag, der ønskes forelagt generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14 
dage før generalforsamlingens afholdelse, og offentliggøres på foreningens hjemmeside 
og på opslag i klublokalet senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Send til formand@bagsvaerd-atletik.dk, eller læg det i postkassen i klublokalet på 
stadion. 
Der er IKKE indkommet forslag til generalforsamlingen  
 
Der vil til generalforsamlingen blive serveret noget spiseligt og noget at drikke– tilmelding 
til dette foregår på opslag i klubhuset (senest den 20/3-2012) 
 
Efter GeneralforsamlingenEfter GeneralforsamlingenEfter GeneralforsamlingenEfter Generalforsamlingen kan også få lov til at hilse på OL-deltager Andreas Bube og 
hans OL-træner Johnny Bagge som vil lave en mindre optræden på slap line og fortælle 
om hvordan det går frem mod det store mål: De Olympiske Lege i London 2012. 
 
Og sidst men ikke mindst vil der være lidt mad og lidt mad og lidt mad og lidt mad og drikkedrikkedrikkedrikke til at stille den værste sult efter 
træningen. Så vel mødt tirsdag den 27. marts kl. 19:00 
 
Mvh. Bjarne Hingelbjerg 
Formand i Bagsværd Atletik Club 
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Formanden  Af Bjarne Hingelbjerg    

 
Nogle år i skoven er olden-år. Her på Bagsværd Stadion må vi konstatere at det har 
været et BubeBubeBubeBube----åååårrrr. Han har været her, der og alle vegne. Og ikke mindst på podiet. 
Jeg kan ikke mindes at der har været en særlig begivenhed som har sat sig så dybe spor 
for mit vedkommende i klubben, det er virkelig svært at komme uden om Andreas Bube. 
Han har været på alles læber og i næsten hver eneste udgave af lokalavisen.  
Og det var på skift med Europa-cup pigerne; det er godt at der er publicity omkring 
klubben.  
Aviserne har været flinkere til at skrive noget om den lokale atletik i år, læs: der er vist 
gemt en eller to artikel-pushere i vore rækker! Det er rigtig godt; vi har jo ikke længere et 
BAC-spejl vi kan skrive i! Personligt savner jeg bladet, for alle de meddelelser der er til 
medlemmerne, er ikke altid nemme at få ud via opslagstavle i klubben eller på 
hjemmesiden. Indrømmet; jeg er en anelse hæmmet når jeg ved at det er hele verden 
der kan læse hvad jeg udbreder mig om. 
 
Med udgangspunkt i sidste års Generalforsamling er det en kontingentforhøjelsekontingentforhøjelsekontingentforhøjelsekontingentforhøjelse som 
kom først. I et forsøg på at spå om fremtiden blev vi enige om at det nok ville blive et dyrt 
år, da OL og EuropaOL og EuropaOL og EuropaOL og Europa----cupcupcupcup stod på programmet i 2012. Der blev besluttet at det burde 
være så omkostningsfrit for deltagerne i de prestigefyldte begivenheder som muligt.  
 
Det betød så at der igen blev sagt ja til at stille op ved flere arrangementer som kunne 
skæppe lidt i kassen. Gladsaxeløbet, Miljøugeløbet og et stafetløb med Events4you som 
arrangør. Der var flere som gerne ville have klubben til at stå for forskellige mere eller 
mindre seriøse tiltag, men med de knap så gode erfaringer vi (Tordenskjolds soldater) 
måtte høste blev der takket NejNejNejNej et par gange. Der er bestemt basis for at der bliver 
etableret en anden form for organisering af de gode kræfter jeg ved, der er i klubben. Vi 
må kunne stable flere hjælpere på benene når der er behov for det. Stævner er jo noget 
vi taler om med bæven i stemmen i bestyrelsen for vi ved at vi selv kommer til at lave en 
stor del af arbejdet med hjælp fra en lille flok frivillige. I andre foreninger bliver 
medlemmerne udpeget til at lave noget; de bliver ikke spurgt om de vil! Man forventer 
bare at de gør det….. 
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Ellers er der blevet holdt en del møder og kurser i DGI-regi. Den sammenlægning 
mellem DGI og DAF som desværre ikke blev til noget har betydet at en del trænerkurser 
fra DGI er faldet i vore medlemmers smag, og da det har været muligt at afholde en del 
arrangementer hos os selv har det været nemt, let og bekvemt. En enkelt har været på 
LaSantaSport og uddannet sig til træner-instruktør og er allerede i gang som underviser. 
Godt gået.  
 
NOVONordiskLøbet er Status Quo. Dvs. at vi godt kunne bruge lidt frisk blod, og også 
gerne lidt flere deltagere. En mere effektiv reklameindsats ville med garanti give det 
ønskede resultat, og igen er det evnerne hos de involverede(læs undertegnede) der 
halter lidt. Konceptet er fint nok; vi får hyppigt ros fra deltagerne, hvor en fjerdedel til en 
tredjedel er nye hver gang. Vi mangler bare lige den sidste finish.  
 
Den tradition som Ørnsø fik startet i atletikgruppen er noget der gerne må fortsætte. De 
månedlige møder er et fint forum at kunne formidle kontakt blandt mange forskellige 
grupperinger. Bl.a. da trænerne endeligendeligendeligendelig fik deres jakker fra CC-sport puljen. Da blev der 
mulighed for fællesfoto og snak på tværs m.m. Fortsæt endelig med det.   
 
Der er rullende udskiftning på flere pladser i klubben, og ind imellem er der både rynkede 
bryn og brede grin, men set i et større perspektiv er der stabilitet. Det er der mange der 
skal have STOR tak for. Denne gang vil jeg begrænse mig til at takke Inger Hammeken 
for kolossalkolossalkolossalkolossal arbejdsindsats i ungdomsafdelingen. Marianne Søderberg for retlinetretlinetretlinetretlinet indsats 
i atletikudvalget, og ikke mindst Helga Mikkelsen for godt styrmandskabstyrmandskabstyrmandskabstyrmandskab som sekretær. I 
bliver stærkt savnet i bestyrelsen; det er tre meget stærke kvinder der trækker sig 
tilbage. Forhåbentlig for at give plads til nye arbejdsomme mennesker ☺ 
 
Der er kort før generalforsamlingen opstået diskussioner vedr. kontingentstørrelser m.m 
og der bør nok findes en form for enighed på problemet under generalforsamlingen!  
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Ungdom  Af Inger F. Hammeken 

 
2011 var på mange måder en videreførsel af den positive udvikling vi har set over de 
sidste par år.  
Vores medlemstalmedlemstalmedlemstalmedlemstal lå på omkring 75–80 børn og unge under 18 år med ligelig fordeling af 
drenge og piger, lidt under året før hvor vi havde flere medlemmer på de yngste hold. Til 
gengæld fik vi lidt flere ældre medlemmer, hvilket lover godt for de kommende års antal 
juniorer og ungseniorer.  
 
Vores trænerstabtrænerstabtrænerstabtrænerstab bestod af den gode blanding af voksne og unge trænere. Erik ledede 
det yngste hold (B1) og trænede det lidt ældre hold B2 sammen med Klaus. Hilmar og 
Rene sørgede for alsidig træning til de unge (B3), Carsten og Morten styrede mellem-

lang-løbegruppen, Steen fokuserede på kastetræning og Johnny kombinerede 
træningen af Bube med sprintgruppen. Trænermøderne, som blev igangsat af Kristian 
Ørnsø i slutningen af 2010, fortsatte i 2011 med Marianne Søderberg som ankerkvinde, 
og de bidrog til et øget samarbejde på tværs af holdene med bl.a. lejlighedsvis fælles 
træning om torsdagen. Vi undgik desværre ikke udskiftninger: således måtte vi sige 
farvel til kastetræner Kasper på grund af firmatravlhed, og til børne-/ungdomstrænerne 
Henrik (B2) der fik fuldtids erhvervsarbejde, Jakob (B2) på grund af studietravlhed og 
Christoffer (B1) der tog 1 år til USA. Vi var heldige at få Sebastian Buschardt og Anne 
Line Mørck igang som trænere på B1, mens vi ikke formåede finde en B2-træner mere. 
Den reducerede trænerkapacitet på B2 har nok bidraget til, at vi har tabt medlemmer på 
dette hold.  
 
Vores blå-rød-blå-stribede medlemmer fortsatte med at lave gode resultaterresultaterresultaterresultater ude og 
hjemme. Det blev til mange personlige rekorder, 43 klubrekorder og et utal af medaljer. 
Josefine Rytter fik selskab i TUD af Stefan Mortensen, som klarede TUD-kravet i 
diskoskast, og flere andre var ikke langt fra TUD-kravene. BAC var velrepræsenteret på 
DAF Øst holdet ved Världsungdomspelen i Gøteborg for 12- til 15-årige (Mia, Sara, Ida, 
Joachim og Stefan), DAF Øst holdet ved Distriks-matchen i Kalmar for 16- til 17-årige 
(Celina, Trine og Christoffer) og juniorlandsholdet ved NM (Celina og Josefine). Og for 
tredje gang i træk vandt vores dygtige løbepiger retten til at repræsentere Danmark ved 
Europa Cup i crossløb. Da trænerne og jeg skulle vælge modtagerne af vandrepokalerne 
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for 2011, var vi i den glædelige situation, at der var mere end én oplagt kandidat til alle 
vores 6 vandrepokaler. Vi nåede ny rekord for DAF Atletikmærker med 37 mærker mod 
35 i 2010, 28 i 2009 og 29 i 2008. Og så var hele 6 af guld mod 5 i 2010, og 1 i både 
2008 og 2009.  
 
På stævnefrontstævnefrontstævnefrontstævnefrontenenenen afholdt vi i maj Aktivstafet for Gladsaxe Kommunes 4. og 5. klasser 
(11 tilmeldte klasser), vi stod som vanligt for en uges atletik under Gladsaxe Kommunes 
sommerferieaktivitetsprogram    med afsluttende ministævne (ca. 30 deltagere), vi 
afviklede et velbesøgt DAF UP-stævne i september og så snuppede vi lige 
Østmesterskaberne i Crossløb i november. Endelig afholdt vi 6 klubstævner i forbindelse 
med træningen. Og så deltog Steen igen som DAF-leder i Gøteborg, mens Jakob og jeg 
var med som DAF-ledere i Kalmar.  
Fire unge plus undertegnede var med på Ballerup Atletik Klubs påsketræningslejrtræningslejrtræningslejrtræningslejr i 
Frankrig – som altid en tur med god træning og fint vejr. Og så var Josefine med på 
DAF’s forårstræningslejr.  
 
Der var flot fremmøde ved den årlige PokalfestPokalfestPokalfestPokalfest, hvor det tog sin tid at komme igennem 
de mange diplomer, pokaler og klubrekordplakette. Der var heldigvis også tid til en livlig 
Tip-en-8’er.  
 
Som allerede annonceret har jeg valgt ikke at genopstille til endnu en 2-årig periode som 
ungdomsformandungdomsformandungdomsformandungdomsformand. Jeg startede tilbage i 2000, og det har været nogle sjove og givende 
år, hvor der faktisk er sket en hel del. For at sikre fortsat fornyelse er det på tide, at ny 
sætter sit præg på BAC’s udvikling i samarbejde med trænere, medlemmer, forældre og 
resten af BAC’s bestyrelse. Jeg vil derfor sige TAK til alle for samarbejdet igennem alle 
årene og ønske min efterfølger og BAC’s Ungdomsafdeling al mulig held og lykke. 
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Atletik Af Marianne Søderberg  

 
Året hvor Bagsværd Atletik Club, fik sin første OL-deltager. Andreas kvalificerede sig 
allerede i år. Andreas Bube. Andreas Bube. Andreas Bube. Andreas Bube, var som så ofte før, den lysende stjerne i Bagsværd. Det 
lykkedes ham, at få sit internationale gennembrud på 800 meter. Direkte kvalifikation til 
semifinalen ved VM i Korea og kulminationen på et forrygende år, ved finalestævnet 
Diamond League i Bruxelles, hvor han løb 1.45.04 min. Vi var mange klubkammerater, 
der fulgte dette løb i Caféen hos Alex, der havde fundet storskærmen frem.  
Det skal også med, at Andreas blev dansk mester på 800 meter inde såvel som ude. 
Sidst men ikke mindst fik Andreas også Gladsaxes Idrætspris, som den første BAC’er  i 
prisens historie. Det bliver spændende, at følge Andreas i 2012. Et unikt talent, med en 
evne til at træne meget, meget hårdt, hører til sjældenhederne herhjemme.  

 Med træner Johnny Bagge på sidelinjen, er træningen gået op i en højere enhed.  
 
Det blev til flere 800 meter seniormedaljer idet Josefine Rytter (fortsat ungdom) vandt 
sølv ved inde DM. Nævnes skal det også, at F.I.G’s talentpris i år gik til Josefine.  
 
Senior DM-sølv blev det også til i DAF’s nye tiltag i mellem-/langdistance for hold.  
10 raske piger, en blanding af ungdom, senior og veteraner løb distancerne 800m., 1500 
m., 5000 m., 3000 m.F. og 4 x 800 m. Ved en flot holdindsats, viste BAC atter sin styrke.  
DM bronze, i lang cross for hold, hev 3 af pigerne også hjem til Bagsværd.  
 
D.T. Herrerne blev nr. 4 i 1. division og kvinderne nr. 2. 
Kvindernes 2. plads gav adgang til kvalifikationsmatch til elitedivisionen. Vi sluttede som 
nummer 3 og bliver endnu et år i 1. division. Vores hold består af en god blanding af 
ungdommer, seniorer og veteraner som virkelig kæmper som et hold med gode 
udviklingsmuligheder.  
 
Veteranerne var til VM i år, det var også året, hvor BAC fik sine første verdensmestre 
idet Torben Søderberg vandt GULD i spydkast M. 65 og Rolf Køngerskov vandt GULD i 
2000m. forhindringsløb i M. 60.  
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23 veteraner fra Bagsværd har i år vundet guld ved danske veteranmesterskaber, flere 
af veteranerne har vundet mere end 1 guldmedalje og der er sat danske- og 
klubrekorder, 1 har vundet sølv ved EM.  
 
I klubben har vi en stor bredde af løbere, der mødes på klubbens faste træningsdage.  
Vi har ikke alene bredden, flere af ungdomsløberne bevæger sig mod seniorrækkerne og 
kan allerede nu gøre sig gældende i seniorstævnerne. Med den træningsindsats der 
ydes, er jeg ikke i tvivl om, at ungdomsløberne i de kommende år vil markere sig stærkt, 
i den danske elite.   
 
Uden den frivillige indsats, fra klubbens mange trænere, ville det ikke lykkedes. 
 
Ved Idrætsmodtagelsen på Rådhuset var BAC repræsenteret med 37 aktive, langt den 
største repræsentation af alle idrætsklubber i Gladsaxe kommune.  
 
Vi har fine faciliteter om sommeren, med løbe-, spring- og kaste muligheder. Om 
vinteren er det derimod problematisk, at træne sprint, mellemdistance og tekniske 
discipliner. Derfor ser vi ofte, at de aktive, tager over broen til Malmø, for at træne i 
atletikhallen der, eller til andre danske atletikhaller.  
Et stort, men desværre nok et urealistisk, ønske for fremtiden er en atletikhal i Gladsaxe 
kommune.  
 
Atletikudvalget, har regelmæssigt holdt møder, i løbet af året. Jeg har været meget glad 
for alle input og jeg takker for det konstruktive samarbejde.  
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Løb, motion & fest        Af Rasmus Wortziger 
 
Endnu et år er gået, meget er det samme som forrige med små justering hen ad vejen. 
Jeg ikke har vær så meget i klubben (til træning) i år, men kan stadigvæk med glæde 
konstatere, at der er mange til træning næsten hver gang, og der vises et stort 
arrangement og træningslyst i klubben når jeg er der.    
    
Løbegrupperne. Løbegrupperne. Løbegrupperne. Løbegrupperne. Samarbejde mellem holdene er blevet styrke i år. Hold 2` havde selskab 
af løber fra Hold 1 og 3 på hytteturen til den gamle skole i Strönhult i forår. Det er nu 
tredje gang vi er der og som altid med gode løbeture, hygge, røverhistorier. I år (2012) er 
der mange der er med på en fælles tur til Paris maraton. Hold 1 og 2 har haft flere 
træningspas sammen henover vinteren, dette har beriget træning for begge hold. Vi har 

også haft flere testløb alle holdene sammen, noget som vi forsætter med i år. Der udover 
er det jo altid godt når vi ses ude til løb og konkurrencer og kan heppe på hinanden med 
de BLÅ-RØD-BLÅ striber på bryste.   
Hold 1s træning varetages som altid, godt af Martin Bo med en god version. Og altid 
velbegrunde for hvad det er vi træner nu og hvorfor. Fremmøde til træning har vær lidt 
svingene, og mange træner vist selv. Dette er nu blevet beder igen, så der er en god 
gruppe. 
´Hold 2` står Svend for, godt suppleret med Frist. Svend har store ambitioner for sine 
løbere, hvilket har betydet, at træningen er blevet skruet lidt op og det samme er 
resultaterne. Fris er god til at styre det når Svend ikke er der og til at tage sig af os, som 
ikke kan følge med de hurtigste 2’.  
´Hold 3` Er det Jens og Erling som står for. Man skal ikke tage fej af denne gruppe som 
3’-hold, da de træner meget og ambitiøst, og spørger vi dem, mener de nok at de socialt 
er 1.’-holdet ☺. Holdet er meget stort og det samme er spredning i tempo og ambitioner. 
Der deles i grupper. Og Lis står for en mere modereret træning for dem der ikke er med 
på Jens/Erling fulde program. Vi mangler stadigvæk et begynder hold i Bagsværd, da 
niveauet og træningesmængde generelt er så høj at det er sværs at starte i klubben.   
Jeg mener der i en god klub som vores er potentiale for flere løbegrupper (niveauer) 
uden det af den grund behøver at gå udover fællesskabet på tværs, som er rigtigt godt i 
klubben. Dette vil gøre det nemmer for nye at starte og letter at sætte træningen lidt ned 
vis man har brug for det i en periode. 
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VinterVinterVinterVinter----mandagsmandagsmandagsmandags----gymnastikken gymnastikken gymnastikken gymnastikken har Levy tage sig god af i efterhånden mange år. Der er 
nogle som kun deltager her, men det er også et godt supplement til ens primære 
træning.         
    
Vinterturnering og Baneturnering(BT) Vinterturnering og Baneturnering(BT) Vinterturnering og Baneturnering(BT) Vinterturnering og Baneturnering(BT) deltager vi talstærkt i, med både brede og gode 
resultater udenfor seniorer rækkerne, og er helt fremme med de største klubber i DK. Vi 
havde nok fået topplacering samlet i BT igen i år. Men undertegnet som stod for 
pointberegningen har desværre måtte konstatere der ikke var tid til at færdiggøre dette 
for 2011. Vi afholdte igen DM 10.000m som en del af finalerunde (6. runde). Det var et 
rigtige godt stævne med mange hjælper, så alle opgaver blive udført og vi fik meget ros 
for dette stævne.  
    
Samarbejde med DGI og Gladsaxekommune. Samarbejde med DGI og Gladsaxekommune. Samarbejde med DGI og Gladsaxekommune. Samarbejde med DGI og Gladsaxekommune. ”Løb med DGI i Gladsaxe” bliver nu til 
”Løb med” som et BAC/Gladsaxekommune-partnerskab. I 2011 have vi over 170 
deltager med, med et niveau fra dem som havde svært ved at holde 8 min/km i 2 
minutter i starten, og andre som nu er startet i klubben på hold 2 og 3. Vi får meget 
positiv omtale for dette, og mulige indtægter i 2012. Dette er en aktivitet vi skal stå 
sammen om, ligesom vi fx har Bagsværd Sø Løbet.  
I den ny Gyngemosehallen vil de også gerne starte løb op, vi har sagt ja til samarbejde 
med dem om dette.  
DGI har købet chip tidtagningssystem, mod at vi tager os af ud- og indlevering nå det 
lånes ud, kan vi frit bruge det i klubben. 
Der er mange der gerne vil bruge vores viden og resurser. Dette kan være meget 
frugtbart for os, men stiler samtid krav til vi som klub skal finde ud af hvad vi vil.       
    
Fest og farver.  Fest og farver.  Fest og farver.  Fest og farver.  Sommerfest og julefrokoster som altid gode fester, disse er for hele 
klubben og ikke kun for motionsløbe som var i overtal her. Til julefrokosten fik Svend 
Guldbrandsen årets BAC-pris for at gøre en god forskel i klubben, især for ’sine’ hurtige 
kvinder. Klubaften/arrangementer havde vi et par stykker af, og vi kunne godt have nået 
nogle flere i år. Vi fik genbesøg af fem fra Neubrandenburg som Birgit Kristiansen have 
lavet et godt program for.  
I år (2012) har BAC 40 år jubilæum mon ikke vi finder ud af at fejrer dette med maner i år 
☺ 
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Triatlon  Af Adam Winkler Neumann 
 
Jeg vil dele min beretning op i to: Året der gik, samt året der kommer.  
 
Året der gikret der gikret der gikret der gik    
Triatlonafdelingen kan desværre ikke prale af en medaljehøst der tilnærmelsesvist ligner 
atletikafdelingen eller ungdomsafdelingens imponerende opremsning af metal. Vi har 
dog været repræsenteret i både store og mindre løb som Challenge Copenhagen og 
Challenge Århus, Ganløse, Øresund Challenge samt ved vinterturneringen. Per Nilssons 
9. 34 ved Copenhagen Challenge (samlet 72 af godt 1.600 deltagere) er nok årets 
bedste præstation, selvom Per selv næppe er er helt tilfreds, og formentlig vil 
omdisponere kræfterne næste år, så han ikke behøver at gå halvdelen af marathonruten 

☺.  
 
Medlemsmæssigt har vi ligget stabilt på ca. 20 (plus) det meste af året. Vi fik ny 
svømmetræner i marts 2011, og Camilla har kyndigt  svunget taktstokken og fået afviklet 
de værste dårlige vaner hos de fleste af os. Svømmetræningen har fungeret som det 
ugentlige fikspunkt i afdelingen, og dannet udgangspunkt for yderligere træningsaftaler i 
weekenden på ad hoc basis. Det er med hjælp fra BAC kassereren lykkedes os at få en 
ekstra svømmetid om torsdagen i sæson 2012; dette skulle gerne yderligere løfte folks 
svømmeniveau.  
Mogens Jacobsen har mere end kyndigt varetaget det koordinerende arbejde med 
cykeltræningen, både racer, og MTM fra oktober. På gode lørdag morgener har det 
samlet omkring 10 atleter, herunder også et par stykker fra atletik- og motionsafdelingen. 
Det er meget glædeligt, at der til stadighed kommer så mange rendyrkede atletik-
klubkammerater forbi til svømmetræning om mandagen. Vi håber naturligvis at vi 
langsomt kan skabe en interesse for trisporten hos flere – også lokalt.  
 
Alt i alt kan 2011 nok betragtes som et ”driftsår”, hvor en god håndfuld har kørt 
Challenge Copenhagen, træning og koordinering har kørt fint, men hvor der samtidig ikke 
har været helt så meget udvikling af afdelingen, som ønsket.  
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Året der kommer:ret der kommer:ret der kommer:ret der kommer:    
Triathlonafdelingen har i de første måneder af 2012 været kritiseret for at være for 
usynlige, samt at afdelingen isoleret set har genereret et økonomisk underskud i 2011. 
Det er kritikpunkter vi har taget til os, og som vi i den kommende tid vil imødegå efter 
bedste evne. Vores første tiltag har været at nedlægge vores gamle hjemmeside, og 
have den nye flotte BAC-hjemmeside som eneste indgang for afdelingen, samt for 
interesserede udefra. Det er således her man kan læse om vores kommende 
træningspas, tilmeldte konkurrencer samt hvem man skal kontakte, afhængig af hvilke 
spørgsmål man sidder inde med.  
 
Også i 2012 er vi organiseret med en koordinator for svømning, cykling og (kombi)løb. 
Det er henholdsvis Max Lassen, Mogens Jacobsen og Per Nilsson. Derudover har vi i år 
nedsat en lille gruppe på 3 til at lave lidt afdelingsudvikling (Men gruppen må meget 
gerne blive større!!). Vi er pt. 23 registrerede medlemmer. Min personlige ambition på 
kort sigt er 30 rendyrkede trimedlemmer, hvilket jeg mener er realistisk at opnå 
forhåbentlig inden denne tid næste år. Det vil give et langt bedre grundlag at lave 
differentieret træning efter, hvor hver ”træningsniveau” – begynder – øvet – elite, har en 
bredere base. Desuden vil det give et større råderum , så vi kan måske kan sætte endnu 
mere fokus på cykeltræning. Jeg er sikker på at det nok skal lykkes ved fælles hjælp.  
 
Tri-afdelingen afholdt medlemsmøde i sidste uge. 5 styk bød ind med ironman-planer i 
2012, og derudover havde alle ambitiøse mål for den kommende sæson. Ironman 
genererer en masse træningsaktivitet som kommer alle til gode, så alt i alt er jeg meget 
fortrøstningsfuld for, at sæson 2012 nok skal blive en af de bedste i mange år.  
 
Med sportslig hilsen,  
Adam Winkler Neumann  
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Referat fra Generalforsamling 22. marts 2011 
 Af Helga Mikkelsen, lette tilpasset af Rasmus Wortziger 

 
1.1.1.1. Valg af dirigentValg af dirigentValg af dirigentValg af dirigent: 
Ole Lindskov (formand for FIG i Gladsaxe) enstemmigt valgt 
Foreningen lovformeligt indkaldt (publiceret på hjemmesiden 4 uger før) 
 
2.2.2.2. Dagsorden godkendtDagsorden godkendtDagsorden godkendtDagsorden godkendt    
 
3.3.3.3. Bestyrelsens beretningBestyrelsens beretningBestyrelsens beretningBestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse v/ Bjarne Hingelbjerg og 
udvalgsformændene 
 
Stor ros til RasmusRasmusRasmusRasmus for layout og trykning af de samlede beretninger.  
Supplerende bemærkning til Atletik-udvalgets beretning: Der er dobbelt match i DT den 
15. maj 2011, og begge BAC’s hold er i 1. div. 
Motions-udvalg: Rasmus havde glemt to vigtige ting i sin beretning: gymnastik mandag 
v/Levy, Rita’s tidligere løbegruppe træner nu med Hold 3, men kunne godt bruge deres 
egen træner 
Bemærkninger/spørgsmål: 
Mogens Larsen vedr. brug af vægtløftnings-/styrkelokaler – vi får udleveret specielt 
adgangskort til medlemmer, men husker vi at få kortet retur, når medlemmer stopper? 
Bjarne svarer, at her skal vi stramme op. 
Bjarne meget stor ros til Inger for det store arbejde, hun gør HVERT år. Beretningerne er Beretningerne er Beretningerne er Beretningerne er 
enstemmigt godkendt.enstemmigt godkendt.enstemmigt godkendt.enstemmigt godkendt.    
    

4.4.4.4. Forelæggelse af regnskabForelæggelse af regnskabForelæggelse af regnskabForelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse v/ Lis Knudsen 
Arne Fogt spørgsmål til Europa Cup: har der været en egenbetaling fra deltagerne? Lis 
nej, men der har været et tilskud i form af sponsorat. 
Johnny Bagge hvor står NOVO tilskuddet? Lis svarer, at det er et separat regnskab 
”Bagsværd Sø Løbet”. 
Mogens ønsker at genindføre praksis fra nogle år siden, hvor der blev bogført ”på stedet” 
under ”Bagsværd Sø Løbet” antal deltagere & betaling, og noteret af to vidner. Lis & 
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Bjarne det vil vi genindføre 
 
Regnskab er godkendt.Regnskab er godkendt.Regnskab er godkendt.Regnskab er godkendt.    
    
5.5.5.5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingentForelæggelse af budget og fastsættelse af kontingentForelæggelse af budget og fastsættelse af kontingentForelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent v/ Lis Knudsen 
Som noget nyt vil vi gerne indføre, at Generalforsamlingen udover at godkende budget 
for 2011, også godkender budget for det første kvartal for 2012. 
Forslag fra Bestyrelsen: Kontingentet hæves med 50,- kr. pr. halvår 
Arne hvis man søger sponsor til Europa Cup deltagerne, hvorfor har klubben så 
budgetteret med fuld betaling for deltagelse? 
Carsten har efterlyst en generel sponsorering, men den kan differentieres til evt. Europa 
Cup pigerne, eller andre enkeltpersoner.  
Arne synes, det er forkert, at pigerne selv skal betale noget for at blive udtaget til noget 
så prestigefyldt som Europa Cup, når klubben reelt har penge til at sende dem af sted. 
Bjarne henviser til, at vi er en social klub, hvor goderne skal fordeles ligeligt. Personligt 
ser han gerne, at vi sætter flere penge af til f.eks. Europa Cup.  
Arne deltagelse i løb (f.eks. Eremitageløbet hvor deltagelse er frivillig) kan ikke sidestilles 
med at blive udtaget til at repræsentere klubben. 
Inger det har ikke været på tale endnu, at pigerne skulle betale selv – kun, at de 
efterfølgende har arbejdet noget af beløbet af. 
Bjarne det kan vi jo evt. sætte til afstemning 
Johnny det har aldrig været aktuelt at en familie/et medlem skulle betale, hvis de ikke 
havde midlerne. 
Lis det eneste der har været på tale er, at pigerne har hjulpet med praktiske opgaver, 
som har genereret en indtægt til klubben. 
Ole foreslår, at bestyrelsen agerer i forhold til generalforsamlingens holdning for den 
kommende budgetperiode, således at deltagerne ved Europa Cup ikke kan komme til at 
betale selv. 
Kontingent forhøjelse: Kontingent forhøjelse: Kontingent forhøjelse: Kontingent forhøjelse:     
Sten kan man nøjes med at sætte kontingentet op for voksne? 
Anne-Line vi er en meget billig klub i forhold til andre sportsforeninger; kontingentet er 
rigeligt brugt op til startpenge ☺, så hun støtter også kontingentforhøjelse til 
ungdom/børn 
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Kontingentforhøjelse pKontingentforhøjelse pKontingentforhøjelse pKontingentforhøjelse påååå    50 kr. pr. halv50 kr. pr. halv50 kr. pr. halv50 kr. pr. halvåååår vedtagetr vedtagetr vedtagetr vedtaget    
    
6.6.6.6. Behandling af eventuelle indkomne forslagBehandling af eventuelle indkomne forslagBehandling af eventuelle indkomne forslagBehandling af eventuelle indkomne forslag    
• Fra Bestyrelsen foreslås flg. vedtægtsændring: Paragraf 15.7: ” På samme 
generalforsamling …………at formuen kan anvendes til idrætslige formål” ændres til ”På 
samme generalforsamling……ved opløsning skal midlerne gå til alemnvelgørende eller 
almennyttigt formål indenfor idræt” - VedtagetVedtagetVedtagetVedtaget 
• Fra Bestyrelsen foreslås flg. vedtægtsændring: Paragraf 7.7: præciseres til ”Valg af 
Formand i ulige år, Valg af kasserer i lige år, Valg af sekretær i ulige år, Valg af 
udvalgsformand for TRI-, Stævne- & Atletik-udvalg i ulige år, Valg af udvalgsformand for 
Ungdoms- & Motions-udvalg i lige år” - VedtagetVedtagetVedtagetVedtaget 
• Fra Bestyrelsen foreslås flg. vedtægtsændring: Paragraf 15.8: ”Disse vedtægter er 
gældende … og 2006 (april). ændres til ”Disse vedtægter ….. og 2010 (april) - VedtagetVedtagetVedtagetVedtaget 
 
7.7.7.7. Valg af formand og medlemmer til bestyrelsenValg af formand og medlemmer til bestyrelsenValg af formand og medlemmer til bestyrelsenValg af formand og medlemmer til bestyrelsen    
Bjarne genopstiller Bjarne genopstiller Bjarne genopstiller Bjarne genopstiller ––––    og er valgtog er valgtog er valgtog er valgt    
 
1.1.1.1. Valg af sekretærValg af sekretærValg af sekretærValg af sekretær, , , , Helga genopstiller Helga genopstiller Helga genopstiller Helga genopstiller ––––    og er valgt og er valgt og er valgt og er valgt     
    
2.2.2.2. Valg af Valg af Valg af Valg af formandformandformandformand    fofofofor r r r     
TRI-udvalg Adam genopstiller Adam genopstiller Adam genopstiller Adam genopstiller ––––    og er valgtog er valgtog er valgtog er valgt    
Atletik-udvalg (nuværende ønsker ikke genvalg) 
Kristian fortalte kort om, hvad formands-jobbet består i. 
Marianne Søderberg blev valgtMarianne Søderberg blev valgtMarianne Søderberg blev valgtMarianne Søderberg blev valgt.  
Stævne-udvalg (vakant). Kort gennemgang af, hvad arbejdet består i.  
Klaus Jaques valgt (med AnneKlaus Jaques valgt (med AnneKlaus Jaques valgt (med AnneKlaus Jaques valgt (med Anne----Line pLine pLine pLine påååå    sidelinjen som praktisk hjælper)sidelinjen som praktisk hjælper)sidelinjen som praktisk hjælper)sidelinjen som praktisk hjælper). 
 
3.3.3.3. Valg af revisor og revisorsuppleantValg af revisor og revisorsuppleantValg af revisor og revisorsuppleantValg af revisor og revisorsuppleant    
                Mogens fortsætter som revisor Mogens fortsætter som revisor Mogens fortsætter som revisor Mogens fortsætter som revisor ––––    Arne Fogt valgt som suppleant.Arne Fogt valgt som suppleant.Arne Fogt valgt som suppleant.Arne Fogt valgt som suppleant.    
    
4.4.4.4. Evt.Evt.Evt.Evt.    
Birgit: hvad siger bestyrelsen til henvendelsen fra Neubrandenburg – Bjarne genvisit 
består af deltagelse i Eremitageløbet (kommunen betaler startgebyr), men vi mangler 
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værter til de besøgende. Så hvem kunne tænke sig at være tovholder i forhold til vore 
venskabsbyer? Rasmus fortalte om det dejlige besøg han var med til sidste år, men vi 
mangler at få arrangeret genvisitten. Birgit vil gerne påtage sig at stå for værtskab og 
kontakt til venskabsbyer. 
Bjørn vi mangler hjælpere til Bagsværd Sø Løbet: En til at sætte ruten, en ekstra starter, 
henvend jer gerne til ham eller Bjarne. 
Svend ønsker at reklamere for den hyttetur Hold 2 arrangerer i Sverige – kunne godt 
tænke sig, at der også kom deltagere med fra Hold 1 og Hold 3. Vi skal gerne op på 20 
deltagere. (foreløbig er der tilmeldt 12 personer). 
Klaus har et ønske om, at vi indfører både Inde- og Ude klubrekorder. Anne-Line (som er 
statistikfører) vil gerne, at vi tager diskussionen her i aften. Carsten Rytter mener, at hvis 
vi kun fører én type rekorder, så må det være muligt at slå en ude rekord med en inde 
rekord, således at det er det bedste resultat, som tæller. Inger i mange discipliner er det 
ikke muligt at sammenligne inde- & ude- resultater. Bube vi bør i lighed med DAF føre 
både inde- og ude- rekorder. Anne-Line vi skal gøre op med os selv, om det at indføre 
Inde rekorder skaber reel værdi for medlemmerne? 
Bestyrelsen tager punktet op pBestyrelsen tager punktet op pBestyrelsen tager punktet op pBestyrelsen tager punktet op påååå    næste bestyrelsesmøde, hvor Annenæste bestyrelsesmøde, hvor Annenæste bestyrelsesmøde, hvor Annenæste bestyrelsesmøde, hvor Anne----Line bliver inviteret Line bliver inviteret Line bliver inviteret Line bliver inviteret 
med.med.med.med.    
Bjarne i flg. aftalen med CC Sport har klubben en konto nu på 8.000 kr., som kan bruges 
til tøj/præmier/etc. Hvad siger I her til Generalforsamlingen? Anne-Line foreslår 
overtrækstøj til trænerne; Helga foreslår singletter til de yngste medlemmer (da det ellers 
er en dyr investering for nye medlemmer); Kristian foreslår (låne-)singletter til alle (som 
kan bruges af alle nye medlemmer, eller dem, som har glemt til stævner). Bestyrelsen Bestyrelsen Bestyrelsen Bestyrelsen 
tager punktet op til næste Bestyrelsesmøde.tager punktet op til næste Bestyrelsesmøde.tager punktet op til næste Bestyrelsesmøde.tager punktet op til næste Bestyrelsesmøde.    
Bjarne har en forespørgsel fra CC, om de kan komme til en klubaften og vise nye 
produkter. Vi inviterer en passende aften - Carsten og Mette spørger til CC: hvor bliver 
toppene til pigerne af, med de rigtige klubfarver? Bjarne rykker dem.Bjarne rykker dem.Bjarne rykker dem.Bjarne rykker dem.    
    
Medlemmer af bestyrelse i Bagsværd Atletik ClubMedlemmer af bestyrelse i Bagsværd Atletik ClubMedlemmer af bestyrelse i Bagsværd Atletik ClubMedlemmer af bestyrelse i Bagsværd Atletik Club    
Bagsværd 5. april 2011:Bagsværd 5. april 2011:Bagsværd 5. april 2011:Bagsværd 5. april 2011: Bjarne Hingelbjerg(formand), Lis Knudsen (kasserer), Inger 
Hammeken (ungdoms- & Børneudvalg), Rasmus Wortziger(Motion udvalg), Marianne 
Søderberg (atletikudvalg), Adam Winkler Neumann (triatlonudvalg), Klaus Præst Jaqué 
(stævneudvalg) & Helga Mikkelsen (sekretær). 


