
Bestyrelsesmøde via Teams d. 1. december 2020  
 

 

 

Tilstede: Anne Line Mørck, Carsten Rytter, Lis Knudsen, Jakob Rønhoff Hyllegaard, Josefin Rønhoff Hyllegaard, 
Carsten Sørensen og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Brian K. Lassen. 

 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 
● Formanden: Opgradering af DAF’s statistikservice har medført behov oplysninger om konkurrenceaktive 

atleter i klubben. DAF har lavet et spørgeskema til atleterne, der skal bruges til opbygning at en atletdatabase. 
Vi har nogle spørgsmål til DAF ang. dette, bl.a. får klubben en kopi, hvordan gøres det i de tilfælde, hvor det 
er en træner der tilmelder, og hvordan registreres de nye korrekt.  

                                                                                                                         Anne Line kontakter DAF i morgen. 
Har været i kontakt med Per Seier ang., opsætning af telte på stadion. Skolen ønsker telt på kasteområdet. Det 
siger vi nej til, det vil være for farligt. Skolen er ikke vendt tilbage angående opsætning af telte på stadion.  
Der går rygter om, at skøjtehallen ikke kan bruges til atletik. Har derfor korresponderet med politikere ang. 
brug af skøjtehallen til atletik. 

● Kassereren: Klubben har fået Mobilepay, og det fungerer godt.  
       Der er stadigvæk en del fra ungdom, der ikke har betalt kontingent. 
● Tri-udvalget: Intet. 
● Ungdomsudvalget: Pga. de nye coronaregler med max 10 i en gruppe, beslutter vi at aflyse træning for alle 

børn og unge under 14 år til og med 2. januar.  
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Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

● Formanden. 
● Kassereren 
● Tri-udvalget 
● Ungdomsudvalget 
● Atletikudvalget 
● Motionsudvalget 
● Elite- og talentudvalget 

3. Hjemmeside. 

4. Laktatmåler. 

5. Røgpolitik, løb og funktionel forældretræning. 

6. Økonomisk pulje til udvikling af løbeklubber. 

7. Ændring af egenbetaling til indmeldelsesgebyr. 

8. Fastsættelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder og generalforsamling. 

9. Evt. 
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                                                                                     Anne Line sender mail ang. aflyst træning til alle berørte. 
        Vi skal have fundet det gamle skema frem, så de forskellige grupper møder ind hver deres sted på stadion.  
        Mellem-lang deles i 3 grupper, Hilmar og Lars atleter deles i 2 grupper, sprint bliver 1 gruppe. Kastegruppen  
         skal blive i kasteområdet. 
        Opdatering af trænerkontrakter skal være afsluttet senest 20. december 
● Atletikudvalget: Opdateret en enkelt rekord. 
● Motionsudvalget:  T-shirt er bestilt og forventes at komme inden jul. Så snart vi har fået en leveringsdato, kan 

vi planlægge dato for udlevering af T-shirt. 
       Bestilling af trænertøj foretages i morgen. 
       Afholdelse af trænermøde med fysisk fremmøde, er vi nødt til at udskydes indtil videre pga. coronasituationen.  
       Vil høre om der evt.er interesse for at afholde et virtuelt møde. 
● Elite- og talentudvalget: Vi kommunikere stadigvæk med forsikringsselskabet vedr. aflysning af træningslejr. 

Forsikringsselskabet har udbedt sig bevis på, at vi har aflyst helt og ikke flyttet træningslejren til et andet 
tidspunkt. 

       Vi mangler orientering om hvilke atleter der er gået fra decentral talentudvikling til central talentudvikling, Har  
       skrevet til DAF, for at få at vid hvor vores atleter er blevet indplaceret. 
       Det er vigtigt når der laves laktatmålinger, at der bruges det samme udstyr hver gang. Vi prøver at få Joel testet  
       gennem Team Danmark, så han ikke risikere at skulle skifte på et tidspunkt. 

3. Hjemmeside: Josefin har kontakt med et firma ang. ny hjemmeside både indeholder træningsforum,              
tilmeldingsfunktion og økonomifunktion i et. De har et produkt klar medio december, hvor vi så kan tage stilling til om                    
det er noget vi kan bruge. 

4. Laktatmåler: Det besluttes at indkøbe 3 laktatmålere, så der kan testes 6-7 løbere samtidig. Det vil være et tilbud til                     
Elite-talent. Hvis andre medlemmer i klubben ønsker laktattest, kan det ske ved betaling af et gebyr. 

                  Carsten R skriver en ansøgning til Lions Club i Gladsaxe. 

5. Røgpolitik, løb og funktionel forældretræning: Vi har på nuværende tidspunkt ikke kapacitet til starte flere 
aktiviteter op. Vi bakker selvfølgelig op om et røgfrit stadion, og glæder os til at kommunen i nær fremtid gør stadion 
røgfrit.                                                                                                                Jakob skriver til DGI og meddeler dette. 

6. Økonomisk pulje til udvikling af løbeklubber:  DGI har en pulje til udvikling af løbeklubber. Vi har på nuværende 
tidspunkt ikke kapacitet til at starte flere aktiviteter op.                                    Jakob skriver til DGI og meddeler 
dette. 

7. Ændring af egenbetaling til indmeldelsesgebyr: Ved at ændre egenbetaling (klubbluse) til 
indmeldelsesgebyr, kan vi forsvare at beløbet indgår som en del af kontingentet på konto 1005 og 
1010.  

8. Fastsættelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder og generalforsamling: Generalforsamling bliver 27. april. 
Kommende bestyrelsesmøder bliver 4. januar via Teams, 4. marts og 8. april 

9. Evt.: Det sidste til tidtagningsanlægget er kommet. Vi skal have det sat op for at se om det virker, når det hele er                        
samlet. 
Sparta har tilbudt at vi kan teste vores anlæg i deres hal, men det må blive på et senere tidspunkt. 
DAF`s årsmøde er udsat til engang i foråret. I stedet indbyder DAF klubbernes bestyrelsesmedlemmer til 3 virtuelle                 
dialogmøder.                                                                                                        Anne Line sender mail ud om emnerne. 
Lis har deltaget i DGI- ERFA-møde. 
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