
Referat fra bestyrelsesmøde d. 29.03.16 

Deltagere: Lis Knudsen, Bjarne Hingelbjerg, Anne Frankland, Anne Line Mørck, Rasmus 
Wortziger, Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Dagsorden: 

1.      Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2.      Nyt fra formanden. 

3.      Nyt fra Kassereren. 

4.      Nyt fra udvalgene. 

1.  Referat godkendt. 

2. Mogens Larsen og Lennart Petersen har tilbudt at gennemgå vedtægterne mhp. forslag til evt. 
ændringer af disse. 

 Vi beder Thomas Rasmussen om at tage kontakt til Lions Club, der er interesseret i hjælp til deres 
Genbrugsbutik og deres Sct. Hans arrangement. 

Der er øvet hærværk i vægtlokalet. Vi er ikke bekendt med at et af vores medlemmer, har været i 
lokalet den pågældende dag og er ikke økonomisk ansvarlige for hvad et evt. medlem har forvoldt 
af skade i lokalet. 

Kasteområdet skulle være klar efterår 2016 (medio august). 

Der er stadig problemer med opdatering af Saltonøgler. 

Vi søger kommunen om tilladelse til brug af lejlighedsreklamer ved stævner. 

 

3. Der ydes et tilskud til internationale veteranstævner på 125 pr. disciplin. I øvrigt gælder samme 
regler som til ungdom. 

Der ydes ikke tilskud til kørsel og overnatning til stævner. 

Tilskud til træningslejre er ydet efter gældende regler. 

Sponsorpenge fra Ok Benzin afregnes hvert halve år. Der lægges en vejledning på hjemmesiden. 

 

4.  Ungdom: Der er 4 stævner i april og maj. Til stævnet d. 31. maj skal der bestilles EL-tid. Der er 
også brug for hjælpere til disse stævner. 



Lørdag d. 27. august – 1 uge før DMU - er stadion desværre lånt ud til en skole. Der vil være 
træningsmulighed søndag i stedet. 

7. maj er der oplæring i Genbrugsloppen. 

Tilmelding med afkrydsning af øvrige datoer til hjælp i Genbrugsloppen skal oprettes på 
hjemmesiden. 

Der er kommet ny startprocedure. 

Motion: Klubben afholder baneturnering d. 26. april, der er ved at være styr på hjælperne. 

”I gang med løb” starter op i april. Rasmus sørger for kontakt til kommunen mhp. at få det i 
Gladsaxebladet. Derudover lægges det på kommunens hjemmeside samt på Klubbens egen 
hjemmeside. 

Der er generalforsamling i DGI, hvor Rasmus deltager. 

Novo Nordisk løbet er kommet på Facebook. 

Vi bruger tøjet fra Novo Nordisk som gave til deltagerne. 

TRI: Tri: Svømmekontingent dækker kun med kniberi – der holdes øje med det. 

BAC har i brugerrådet udtrykt ønske om mere tilgængelighed i cafeen, åbningstider eller opsætning 
af automater i gangen. Anne foreslår en brugerundersøgelse for at finde et passende niveau. 

Mulighed for bedre lys på stadion ligger til godkendelse i kommunen. 

 

Bestyrelsesmøder afholdes 04-05-2016, 07-06-2016, 16-08-2016, 14-09-2016, 11-10-2016, 08-11-
2016 og 06-12-2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


