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Formand Anne Line Mørck bød velkommen. 

1. Valg af dirigent: 
Bestyrelsen foreslår Bjarne Henriksen. Vælges enstemmigt. 
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig indkaldt.  
Generalforsamlingen accepterer at generalforsamlingen først afholdes i august pga. 
coronasituationen. 
Der er 28 stemmeberettigede. 
Der vælges 1 stemmetæller – Paul Andersen. 

 

2. Bestyrelsens beretning for 2019 til godkendelsen: 
Formanden ved Anne Line Mørck: Beretningen er skrevet allerede i foråret. Klubben har 
udviklet sig meget i 2019. Vi vil have tændt noget ild i foreningsånden. Fremover skal vi 
gerne løfte i flok, og det har vi i det forløbne år vist, at vi godt kan. Vi håber at 
tidtagningsanlægget kan bidrage til dette, når vi f.eks. kan holde vores egne løb for 
klubbens medlemmer. I beretningen står der, at vi mangler en tidtagningsgruppe, men den 
har vi fået nu. Tidtagningsgruppen består af Carsten Sørensen, Jakob Rønhoff Hyllegaard, 
Sebastian Buschardt, Charlotte Bøttcher og Allan Engsig-Karup. 
Vi er meget glade for, at så mange har meldt sig som hjælpere til DM i Kastemangekamp. 
Der er afsat penge til en ny hjemmeside, og vi håber vi får en ny hjemmeside i løbet af det 
næste år. Vi søger stadigvæk efter nogen, der vil tage sig af det. 
Jeg har fået nyt arbejde, og kan derfor ikke yde lige så meget til klubben som førhen. Jeg er 
på valg til næste år, og hvis der er en der har lyst til at stille op som formandskandidat til 
næste år, vil jeg gerne være behjælpelig. 
 
Motionsudvalget ved Jakob Rønhoff Hyllegaard: I starten af sæsonen holdt vi et 
foredrag om kost i forbindelse med løb af Martin Kreutzer.  Rigtig mange har deltaget i 
forskellige løb. Det har været svært med opbakning til et ”heppekor” til vores fokusløb. 
Susan Ravn har i sommerhalvåret kørt et skovfitness hold med gennemsnitlig 8 deltagere 
pr. gang. Til vintergymnastikken har der været ca. 30 deltagere pr. gang. 
Vi har afholdt ”I gang med løb” og træning op til Royal Run. 
BAC 2 er genopstået med Benedicte Kastrup som træner. 
Motionsholdet er igen ændret til BAC 3 med Lennart Pedersen, Bjarne Henriksen og Lis 
Knudsen som trænere. 
På hold 1 blev det til flere medaljer til DM både for hold og individuelt.  
Årets nye fund blandt dygtige løbere blev Bettina Guldbæk, og Peter Busk blev hædret som 
årets løber. 
Opfordrer alle til at deltage i BAC-løbet d. 29. september, hvor der vil være medaljer til alle 
deltagere. 
 
Mogens Larsen spørger til antallet af deltagere i ”I gang med løb”.  
Lis Knudsen fortæller lidt om ”I gang med løb” og oplyser at der kommer mellem 20 og 25 
tilmeldinger pr. gang, hvoraf en del melder sig ind i klubben ved afslutningen. 
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Atletikudvalget ved Carsten Sørensen: Atletikudvalget står for statistikken og der er 
blevet sat rigtig mange rekorder specielt af de unge atleter, men masters følger godt med. 
Vi har stillet hold både med et kvindehold og et herrehold i DT, hvor de 2 bedste hold på 
Sjælland går videre. Kvinderne blev nr. 5 og herrerne blev nr. 3.  
Vi stillede også med et hold i Masters turneringen hvor vi plejer at kvalificere os, men i år 
blev det ”kun” til en 7. plads. 
Det vigtigste er at vi har trænere som brænder for trænergerningen, som bl.a. Carsten Rytter 
og Lars Bach.  
 
Elite- og talentudvalget: Carsten Rytter har bedt sig fritaget for at deltage i 
generalforsamlingen, da Joel Ibler Lillesø skal deltage i et 5000 m løb på Østerbro Stadion, 
hvor han skal forsøge løbe på 13.45 min. 
 
Ungdomsudvalget ved Josefin Rønhoff Hyllegaard: Som ny ungdomsudvalgsformand 
har jeg brugt det første år på at finde ud af, hvordan opgaven skal løses. 
Vi har stadigvæk ventelister, så vi prøver at finde flere trænere, så vi kan have flere børn, 
og vi prøver fremadrettet at løse trænerproblemet. Vi har et rigtig godt trænerteam. Vi har 
mange upcoming talenter, som vi skal prøve at få lidt mere opmærksomhed på. 
Vi har mistet en del trænere hen over sommeren. Vi har slået op, at vi søger nye 
ungdomstrænere. 
Bestyrelsen har besluttet at bruge flere penge på sociale arrangementer, både for de unge 
atleter men også for trænere og hjælpere. 
 
Anne Line Mørck: Vi har haft indbrud i redskabsskuret, hvor der er forøvet en del hærværk, 
samtidig har der været brand i boldhallen på Bagsværd Skole. Vi skal have fundet ud af, 
hvad vi har tilbage af brugbare remedier. Vi er blevet orienteret om, at der vil gå 8-12 mdr. 
før hallen kan bruges igen. 
Vægt bliver udvidet med 3 platforme mere til at træne vægt på.  
Lige nu er det ikke muligt for klubbens medlemmer at lave vægttræning. Fra oktober bliver 
vægt udvidet, så det igen vil blive muligt for vores atleter at lave vægttræning. 
 
Tri-udvalget ved Brian K. Lassen: Vi er omkring 20 medlemmer i triafdelingen. Vi plejer 
at deltage i del stævner både i ind- og udland, som alle på nær et er blevet aflyst. Der har 
været afholdt et enkelt stævne Thorsminde, hvor vi havde 3 deltagere med.  
Svømmetræningen med Susanne Nielsen er blevet genoptaget og håber vi kan fortsætte 
resten af sæsonen. 
Cykeltræning i små grupper aftales via Facebook. 
Flere af tri-medlemmerne deltager i løbetræning sammen med hold 3. 
 
Der henvises i øvrigt til den skriftlige beretning, der ligger på klubbens hjemmeside. 
 
Beretningen er enstemmigt godkendt. 
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3. Bestyrelsens mål for det kommende år: 
 Dirigenten konstaterer, at bestyrelsen allerede har været inde på fremtidige mål i 
beretningen, og vi går derfor videre til debat om emnet. 

 
Debat om mål for det kommende år: 
Paul Andersen foreslår et fælles trænermøde, for at finde ud af, hvordan vi kan lave noget 
sammen. 
Jakob Rønhoff Hyllegaard: Bestyrelsen havde planlagt et stort socialt arrangement, som vi 
har måttet aflyse pga. corona. 
Vi skal blive bedre til at respektere hinanden i klubben. 
Josefin Rønhoff Hyllegaard: Vi havde planlagt et fælles trænermøde, som vi desværre 
måtte aflyse pga. corona. 
Benedicte Kastrup synes det er svært at finde ud af hvornår man kan komme til at bruge 
banen. Der bør være en fast person, man kan henvende sig til, som har styr på, hvem har 
banen hvornår. Bestyrelsen vil kigge på dette. 
Svend Guldbrandsen: BAC1 har ingen problemer med at bruge banen. 

 

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse: Lis Knudsen gennemgår 
de forskellige punkter i regnskabet. 

Vi har bl.a. brugt penge på et nyt skab til klublokalet. Der er blevet lavet nøgler til 
opbevaringsboksene, som alle medlemmer kan leje mod et depositum på 150 kr. 
Vi søgte om tilskud fra Nordea Fonden og FIG til brug for indkøb af tidtagningsanlæg, 
resten er betalt af klubben. 

Paul Andersen: Vi har en formue i kontanter. Er det rimeligt i forhold til de risici vi har. 
Hvad skal vi bruge pengene til. Vil gerne opfordre til at nedbringe formuen. 
Arne Fogt: Når man kommer over en hvis sum, er der krav om statsautoriseret revisor. 
Lis Knudsen: Der er kommet ny lov, så er det kun, hvis der kommer penge udefra. 

Regnskabet godkendes enstemmigt. 

 

5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen fremlægger 2 budgetter. 
Vi har en underskudsgaranti for DM i Kastemangekamp fra DAF. 
Der er afsat 10.000 kr. til trænerudgifter og 30.000 kr., til et socialt arrangement. 
 
Malene Nielsen: Hvorfor fremlægger bestyrelsen 2 budgetter. Synes i fremover kun skal 
komme med et. 
Paul Andersen: Er der overhovedet en chance for at vi kan bruge alle de penge i år. 
Anne Line: Vi skal sandsynligvis bruge omkring 100.000 kr. på nye redskaber. 
Lars Hørbye: Kan vi investere i nogle gode kastere og løbere. Bruge nogle flere penge på ”I 
gang med løb” 
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Anne Line: Vi får mange nye medlemmer til Elite-talentgruppen og det kan på sigt give 
flere udgifter. 
Vi køber gerne bøger til trænerne, hvis de ønsker det. 
Jakob Rønhoff Hyllegaard: Bestyrelsen har besluttet at opgradere med trænerjakke og 
trænerbluse til alle trænere. 
Arne Fogt: Jeg synes det er meningsløst på nuværende tidspunkt, at stemme om 2 
budgetter, foreslår vi kører resten af året uden et budget. 
Benedicte Kastrup: Bestyrelsen bør foreslå at kontingentet fortsætter uændret. 
Carsten Sørensen: Klubben har 50 års jubilæum til næste år, så der skal holdes noget større. 
Så hvis i har nogle gode forslag, så kom med dem til næste år. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

Budgettet tages til efterretning. 

             Bestyrelsens forslag om uændret kontingent, blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

6. Indkomne forlag. 
a. Bestyrelsens forlag til vedtægtsændringer kan ses på klubbens hjemmeside. 
    Bestyrelsen foreslår, at man fjerner – ved opslag i klublokalet på Bagsværd Stadion i  
    § 7.2, 7.4, 7.9, 12.3 og 15.3. 
    Der stemmes om hver enkelt paragraf. 
    § 7.2 vedtages med 3 stemmer imod.  
    § 7.4 vedtages 
    § 7.9 vedtages 
    § 12.3 vedtages 
    § 15.3 vedtages 
     
b. Bestyrelsen foreslår Svend Guldbrandsen udnævnt til æresmedlem. 
    Enstemmigt godkendt. 
    Bestyrelsen foreslår Mogens Larsen udnævnt til æresmedlem. 
    Enstemmigt godkendt.  
    Bestyrelsens begrundelser for at foreslå udnævnelse af Svend Guldbrandsen og Mogens  
    Larsen til æresmedlemmer kan ses på klubbens hjemmeside. 
 

7. Valg af Kasserer.     
Lis Knudsen genvælges som kasser. 
 

8. Valg af 2 udvalgsformænd. 
Josefin Rønhoff Hyllegaard genvælges som ungdomsudvalgsformand. 
Jakob Rønhoff Hyllegaard genvælges som motionsudvalgsformand. 

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant. 
            Mogens Larsen genvælges som revisor. 
            Lennart Pedersen genvælges som revisorsuppleant. 
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