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Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formand 

 Kassereren 

 Tri-udvalget 

 Atletikudvalget 

 Ungdomsudvalget 

 Motionsudvalget 

 Elite- og talentudvalget 

3. Henrik Nygaard DGI – ” Bevæg dig for livet” partnerskab. 

4. Tracks 2019. 

5. Forslag fra Erik Kold om ændring af referat model. 

6. Skolefusion. 

7. Evt. 

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

Henrik Nygaard og Thomas Lind fra DGI deltager under punkt 3. 

Afbud: Martin Buhl. 

Referat: 

1. Referat fra sidste møde godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

Formanden: Kommunen og FIG afholder arbejdsseminar om talentudviklingsmiljøer i idrætsforeninger i Gladsaxe d. 
10. november. Anne Line deltager. 

Anne Line har været i kontakt med politiet mhp. våbentilladelse til startpistol. Der skal laves en overdragelse fra den 
tidligere formand.  Alle personer der skal anvende pistolen til et stævne, skal have en bæretilladelse fra politiet. 

Der skal bestilles speciel saltoadgang til Hallen på Bagsvær Skole. Vi får en liste over Salto adgange, så udmeldte af 
klubben kan slettes. Salto virker ikke til bagdøren ind til omklædning, beder om at der bliver opgraderet.  

I den kommende weekend er der årsmøde i DAF – Anne Line deltager søndag. 

Kassereren: Der er udsendt kontospecifikationer og råbalance.  Vi har modtaget 9000. kr. i tilskud fra kommunen, for 
Tollensee, som mangler at blive bogført, da adgang til konto i Danske Bank endnu ikke virker. 

Tri-udvalget: Intet. 

Atletikudvalget: Intet. 

Ungdomsudvalget: Der er styr på både Vinterturnering og Øst Cross.  Hvidovre er med egenbetaling. Til Kronborg 
betaler klubben.  14 års får dækket Pallasstævne. 

Forældrefolder skal opdateres. 

B2-1 holdet har aftenhygge i Cykelklubhuset d. 10. november.  

Motionsudvalget: Der var rigtig mange, der var glade for Motionsafdelingens forplejning efter Eremitageløbet.  
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Holder foredrag d. 25. oktober med Karl-Åge Sølvtoft om langdistanceløb.   

Afholder trænermøde d. 1. november, julefrokost for alle over 18 år d. 4. december og gløgg og æbleskiver efter 
træning sidste tirsdag før jul. 

Elite- talentudvalget: Der har været Elite-talent samling i Vejen.  Der bliver Elite CTU-træningslejr i Sydafrika, pris 4000 
kr.  

Det er et problem at DAF skærer samlingerne fra 10 til 3. Det er lige voldsomt nok. Prøver at tage det op i relevante 
fora.  

Jacob har sørget for tilmelding til National Cross, der er tilmeldt 5 fra klubben. 

3. Henrik Nygaard DGI – ” Bevæg dig for livet” partnerskab: DGI har et mål frem mod 2025 om at få flere aktive 
løbere både udenfor men også indenfor klubber. DGI vil gerne være klubben behjælpelig med at markedsføre og 
synliggøre klubben i lokalområdet.  Tilbyder trænerkurser til de af klubbens medlemmer, der har interesse for dette. 
Der vil være mulighed for at søge økonomisk støtte via fonde. DGI laver endnu et Royal Run i 2019 og DGI tilbyder 
hjælp til træning op til løbet.   Vi aftaler at sende et plan for, hvilke målgrupper vi vil prøve at få fat i. DGI har et forslag 
med til et evt. partnerskab.  

Det besluttes, at vi vender dette på vores fælles løbermøde, hvorefter bestyrelsen vil tage beslutning om, hvordan og i 
hvilket omfang klubben skal samarbejde med DGI på næste bestyrelsesmøde. 

4. Tracks 2019: Vi vil gerne afholde Tracks i 2019.  Jakob, Anne Line og Carsten R. aftaler dato og hvilke discipliner, der 
skal være med. Kunne f.eks. være forhindringsløb. 

5. Forslag fra Erik Kold om ændring af referat model: Bestyrelsen behandler forslaget, men ser ingen grund til at 
ændre i praksis for referater fra bestyrelsesmøderne. 

6. Skolefusion: Børne- og undervisningsudvalget har bl.a. fusion af Stengård-, Bagsværd- og Skovbrynets Skole på 
dagsorden. Det tales også om at forlægge idrætsfaciliteterne til Skovbrynets Skoles matrikel. 

 Det er vigtigt, at vi sammen med de øvrige klubber her i Bagsværd er meget obs. på hvad der sker. Så udvalget ikke 

bare tager beslutninger hen over hovedet på os, der er brugere af faciliteterne. 

7. Evt. Der er fællesalg på ”Loppen” d. 20. oktober. Vi har ”Loppen” uge 44. Der skal gøres en indsats for at få flere til 

at give en hjælpende hånd med både d. 20. oktober og hele uge 44.  

 

 

 

 

 

 


