
Bestyrelsesmøde via Teams torsdag d. 11. juni kl. 20.30. 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 
2. Meddelelser fra udvalgene - herunder nye retningslinjer. 
3. Generalforsamling. 
4. Mobil Pay. 
5. Tidtagningsanlæg 
6. Evt. 

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

Referat: 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Referat godkendt. 
 
2.  Meddelelser fra udvalgene - herunder nye retningslinjer: 

 Formanden: Der er mange der benytter stadion også i klubbens træningstider. Har talt med kommunen om dette. De beder 
os om selv at vi selv sørger for at få uvedkommende væk fra banen. 
Der må max være 10 personer i klublokalet og max 4 personer i omklædningsrummene. Der henstilles til at man ikke 
bruger omklædningsrummene. 
Der må kun være 15 personer i vægtrummet. Vi må prøve at løse vores vægttræning på andre måder. 
Har talt med Danske Bank – Josefin og Brian er endnu ikke blevet knyttet til vores konto, dette skal ordnes meget hurtigt. 

 Tri-afdelingen: Regner med at kunne starte svømning i Blågårdshallen snarest. 

 Atletikudvalget: Har ajourført klubrekorderne. 

 Elite-talentudvalget: Der afholdes godkendt stævne søndag på Østerbrostadion både 800 m og 1500. Der afholdes 5 km 
landevej næste søndag i Flakkebjerg. 
Har rykket Tryk for træningslejr, men de har mange sager liggende. 
Har været til møde med DAF om vinterturneringen, hvor der har været færre og færre deltagere. Der arbejdes på at vende 
tilbage til den gamle form for vinterturnering. 
 

 Ungdomsudvalget: Der er styr på sommeraktiviteterne. Vi giver alle deltagere en drikkedunk med klublogo. Trænerne får 
en kasket med klubbens navn på. ’ 
Der er købt 5 stangspringsstænger til sommeraktiviteterne. 
Vi har besluttet at udskyde det virtuelle løb til sidst i juli eller først i august, da der er rigtig mange virtuelle løb her i juni 
mdr.  
Henrik Hansen og Charlotte Bøttcher stopper begge som trænere. Klubben køber gave til begge. 
 

 Motionsudvalget: Der vil blive afholdt trænermøde snarest. 
Hold 3 løber tirsdag, torsdag og lørdag. Hold 4 løber mandag, onsdag og lørdag kl. 08.45 indtil videre. 

 
3. Generalforsamling: Vi holder generalforsamling tirsdag d. 25. august, alternativt tirsdag d. 1. september. Vi booker Aulaen på 
Bagsværd Skole. 
 
4. Mobil Pay: Har ikke hørt fra Jyske Bank.                                                                                                                      På næste møde. 

 
5.  Tidtagningsanlæg: Anlægget er reserveret til os. 
Charlotte Bøttcher, Sebastian Buschardt og Allan Engsig-Karup vil gerne være backup på anlægget. 
Skal have adgang til sekretariatet. 

6. Evt.: Nyt bestyrelsesmøde d. 2. juli i klublokalet. 

 

 

 


