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Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. august og det ekstraordinære møde d. 22. august. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden. 

 Kassereren. 

 Tri-udvalget. 

 Atletikudvalget. 

 Ungdomsudvalget. 

 Elite-talentudvalget. 

 Motionsudvalget. 

3. Tidtagningsudstyr. 

4. Ungdom. 

5. Planlægning af trænermøder for ungdom. 

6. Evt. 

 

Tilstede: Anne Line Mørck, Carsten Sørensen, Carsten Rytter, Josefin Rønholt Hyllegaard, Lis 

Knudsen, Brian Klovborg, Jakob Rønholt Hyllegaard og Hanne Ibi Hjæresen. 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. august og det ekstraordinære møde d. 22. 

august: Begge referater godkendt. 

 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden: Gladsaxe Kommune afholder Foreningsmøde d. 24. oktober, hvor 

bl.a. ungdomsleder- og kulturlederprisen bliver overrakt. 

Gladsaxe Kommune inviterer til byvandring i Bagsværd d. 24. september. 

Der har været møde i BID. 14. november er Wold Diabetes Day og der afholdes løb 

i Bagsværd. Novo Nordisk og DGI står for arrangementet.  

Pga. vejret er græsset lukket d.d. 

Kultur- og fritidsudvalget har behandlet brugsaftalen mellem BVK og BAC. Der skal 

udarbejdes en allonge for BAC´s brug af vægtsalen. Der skal indhentes udtalelse 

fra foreningerne og der udarbejdes et udkast.  

Der er kommet Salto på lyset ved kasteanlægget. Skal føjes til BAC-gruppen. 

Toke og Thorbjørn har fået tilbud om lederuddannelse, men har begge sagt nej tak. 

Tine Østergaard har også fået tilbuddet men har endnu ikke svaret. 

 Kassereren: Råbalance og kontospecifikationer er udleveret. Bogføring er helt up 

to date.  

 Tri-udvalget: Svømning er startet op med god tilslutning.  

Klubben havde en 5-6 med der gennemførte Ironman Copenhagen. 

 Atletikudvalget: Klubrekorder er opdateret.  

Herrerne blev nr. 3 og kvinderne nr. 5 ti DT-kvalifikationen. 

 Ungdomsudvalget: Skrive til trænergruppen og høre, hvor langt de er med 

planlægning af træningslejr til påske. 

 Elite-talentudvalget: Prisen for Joels deltagelse var på 2700 kr. mod normalt 2500 

kr. Det besluttes at klubben betaler 1650 kr. i modsætning til de normale 500 kr.  

Bube blev desværre ikke udtaget til VM. 

Mia forventes at kunne genoptage træning om 14 dage.  

Træningslejr i påsken bliver i Portugal. 
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 Motionsudvalget: Rigtig mange fra klubben deltager i Copenhagen Half Marathon. 

Der er 26 tilmeldte til ”I gang med løb”. 

Vintergymnastik har Hallen om mandagen fra 21. oktober i tidsrummet 18.15 til 20. 

3. Tidtagningsanlæg: Vi har modtaget et legat på 3000. kr. fra FIG til hjælp til et 

tidtagningsanlæg. Vi køber kablerne der skal bruges allerede nu.  

Vi prøver at finde en 2-3 stk. som kan stå for det praktiske i forbindelse med et 

tidtagningsanlæg. Der sendes en mail til alle medlemmer ang. dette. 

4. Ungdom: Skrive til trænergruppen og høre, hvor langt de er med planlægning af 

træningslejr til påske.  

Der skal laves forældremøder her i efteråret. Forsøge at få et forældreudvalg op at køre. 

D. 18. september holder Ungdom Øst møde her på stadion, hvor vi deltager. 

5. Planlægning af trænermøde for ungdom: Vil gerne holde et samlet trænermøde, hvor 

Josefin vil præsentere sine planer for, hvordan ungdomsarbejde skal fungere fremover og 

høre hvad det er trænerne vil, og hvordan trænernes potentiale kan udnyttes meget bedre 

end nu.  

Vi får en ny fysisk træner, der kommer fra vægtløftning. Der er yderligere et par forældre, 

der har vist interesse for at blive trænere. 

Forsøge at lave en trænerhåndbog, der indeholder alt, hvad der forventes af en træner i 

klubben. 

6. Evt. Redskaber skal flyttes ind for vinteren. Sender besked til Kim. 

 

 


