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Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Meddelelser fra udvalgene 

 Formanden 

 Kassereren 

 TRI-udvalget 

 Atletikudvalget 

 Ungdomsudvalget 

 Elite-talentudvalget 

 Motionsudvalget 

Husk der kun er afsat 5 min. til hvert udvalg bortset fra formanden. 

3. Gladsaxeløbet. (10 min) 

4. Persondataloven.(20 min) 

5. Skole OL 2018 

6. Evt. 

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

Afbud: Martin Buhl. 

 

Referat: 

1. Referat fra sidste møde godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

Formanden: Erik Kold stopper som træner 28. juni.   

Der har været afholdt møde i FIG, hvortil vi ikke har fået indkaldelse. Får nogen mail fra FIG men ikke dem alle. 

Der har været afholdt Brugermøde uden deltagelse fra BAC.  Der har været udtalt ønske om at få kastebanen med i 
fordelingsliste, hvilket vi protesterer i mod. Det er primært et kasteanlæg, og vi har tidligere aftalt med BB, at 
kommunikere tider til dem, hvor vi ikke bruger anlægget, men de må selvfølgelig forvente at græsset er præget af at 
det bruges til kast.  Har talt med Tino - onsdag og fredag er der ingen der bruger kastebanen, og det vil være ok at BB 
bruger den der, men vi skal selvfølgelig kunne bruge kastebanen, hvis der er stævne på en af de dage. Der skal 
stadigvæk laves noget anlægsarbejde på kastebanen.  Tartanen bliver renoveret til juni. Der er planer om at lave 
udendørs plads til BV. 

Der skal optages film på Stadion fra d. 18. – 26. juni, hvilket vil give nogle problemer mht. brug af klublokale og 
omklædning samt parkering nogle af dagene. 
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Vi skal have flyttet adgang til bank og Nem ID over til den nye formand. Fremover skal vi evt. kun bruge 1 bank. Anne 
Line og Lis sørger dette efter 13. juni. 

Der vil blive afholdt et nyt sportsevent for kommunens 4.- 6. klasser d. 13. september, det er en hverdag, så vi har ikke 
mulighed for at deltage. 

Kassereren: Der er udsendt kontospecifikationer.  

Der mangler at blive bogført 3000 kr. fra fællessalget på Loppen.  

Det besluttes at klubben skal have Mobile Pay, der skal bruges til stævnegebyrer og kontingent. 

D. 18. juni er der kursus i det nye bookingsystem. Udover Lis besluttes det at Anne Line skal have adgang til at booke. 

Tri: Intet. 

Atletikudvalget: Vi afholder Masters stævne d. 13. juni. Rasmus og Erik står for sekretariatet. Der skal bruges 10 
hjælpere/dommere.  

Der har været afholdt DT – indledende for hold d. 20. maj, hvor damerne blev nr. 2 og dermed oprykning til 
kvalifikationsmatchen til Eliten til efteråret. Herrerne blev nr. 3 og kvalificerede sig desværre ikke. 

Andreas Bube har ved et stævne i Polen kvalificeret sig til EM. 

Mia Mørck har ved et stævne i Belgien kvalificeret sig til Junior VM. 

Ungdomsudvalget: Der blev afholdt ungdomsstævne d. 29. maj. Det gik rigtig godt og der var mange forældre der 
havde meldt sig som hjælpere.  Der var mad til alle voksne hjælpere bagefter.  

Vil opfordre forældre til at tage dommerkurser.  Vil forsøge at uddelerege mere af arbejdet med ungdomsafdelingen 
til andre, indtil vi får en ny udvalgsformand. 

Elite-Talentudvalget: Intet. 

Motionsudvalget: Planlægger sommerfest d. 13. september.  

Der har været evalueringsmøde om Royal Run i DGI regi.   

Vi holder trænermøde for motionsholdene d. 12. juni. 

Vil løbe med på torsdag og tale med løberne om evt. problemer på holdene. 

Vi starter ” I gang med løb” op igen lige efter DHL-stafetten.  

3. Gladsaxeløbet: Der er tilmeldt sig hjælpere nok. Bjarne Hingelbjerg kridter løberuterne op og Rasmus Wortziger 
står for tidtagning, Anne Line kontakter Novofos for at høre, om de kan levere vand.  

4. Persondata: Der ligger 2 forslag ang. persondataforordningen. Der skal ændres og redigeres i begge forlag. Anne 
Line, Lis og Hanne kigger på det. 
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5. Skole OL: Skole Ol er forløbet godt.  Kommunen vil gerne kende datoen for næste Skole OL. Vi forventes at stille 
med 15 -20 medlemmer.   Vi foreslår 2. maj 2019 men på betingelse af DAF stadigvæk støtter op og vi kan finde 
hjælpere nok. Det samme kommer til at gælde for sommerferieaktivitet.  

6. Evt. Der er fællessalg på loppen d. 16. juni. Vi skal gøre klar fredag og stille med 2 personer til salg lørdag, hvor der 
også skal køres skrald retur. Det er samme dag, der er Østdanske mesterskaber.  Onsdag d. 4. juli og søndag d. 8. juli 
er der tømning.  Vi har Genbrugsloppen uge 44 og uge 10. 

 

 


