
Dagsorden. 

1. Godkendelse af referat fra 29.03.2016. Godkendt 

Godkendelse af referat fra Generalforsamling d. 15.03.2016. 

2. Nyt fra Formanden. 

Invitation til 3-4 løb. 
Tårnby Games 
Udskiftning 30. og 31. maj – varmt vand lukket 
Ansøgning om ekstra trænertilskud. 

Tilbud om samarbejde fra Bagsværdskole med BB, BAC, tennis mv. Efter 25. maj. 

Banerne bliver renset mandag i næste uge 

Gladsaxeløbet 29. maj– møde med Per Seier. Bjarne og Rasmus mht. antal hjælpere mv. BAC står for 
eftertilmelding. Rasmus sætter op på hjemmesiden og Bjarne sender ud via Conventus. 

a. Fordelingsnøgle vedr. brug af stadion (se mails) Bjarne undersøger. 

3. Nyt fra Kasseren. 

Vi får 25.000 kr. – 18. juni Gyngemosehallen fra kl. 15:00. – 22:00. grænsen ned til 14 år. Der er behov for 
25 personer.  

Gæstekontingent - blev ikke behandlet på mødet i december. Hvad er formålet med kontingentet og hvor 
meget skal det dække. Aktivitetens pris samt gebyr for atletik. 

Hvem er ansvarlig for om at deltagere er medlem af klubben. Alle træner har adgang til Conventus, hvor de 
kan se hvem der er medlem og på hvilke hold de er registreret. Da jeg ikke har mulighed for at kontrollere 
om de er medlem, bør det være op til trænerne at sikre at personen er medlem og betaler kontingent.  # gange 
for at se om det er noget, herefter betaler man kontingent. Træner opfordres til at sørge for at atleterne 
melder sig ind. Laver vejledning om hvordan man kan se om de er medlem mv. LIS 

DT - hvordan forholder vi os til personer som ikke er medlem af klubben. Sidste år deltog personer på 
kvindeholdet som ikke var/er medlem. Hvad er vigtigst at deltage i turneringen eller at deltagerne er medlem. 
Det vurderes hvor mange deltager som ikke er medlemmer, i forhold til hvor vigtig det er at deltage i DT. 

Køb af klubtøj. Når der afsendes en samlet bestilling, så skal tøjet være betalt før det udleveres, Jeg vil/skal 
have en liste over hvad der bestilt og hvem der har bestilt hvad. Bestilling er bindende og vil skal have 
betaling for bestilling, hvis personerne ikke ønsker udstyret, må de selv stå for tilbagelevering og 
tilbagebetaling. Vi som klub skal ikke være "kassekredit"/sidde med det økonomiske problem. 

Behandling af støtteansøgninger. Godkendt 4 ansøgninger. Lis undersøger betaling til Mia – til Norge. 

Lis laver opgørelse over hvem der mangler for DMU/DM. 

Ansøgning til kommunen for manglende trænertilskud. Lis sender ansøgnining 



DT – Amager 22. maj – samme dag som Kbh. maraton- Der er 8 klubber – alle skal stille med dommere. 
Glostrup skylder en Mars-opgave. 

Trænerkursus – Betaling til Anne Line – vi skal have kopi af bevis. 

a) Crossløb. (se mail). Ingen interesse. 

4. Nyt fra udvalgene. 

a) Børneløb 14. maj. (se mail). Kan vi ikke – samme tid som vi har genbrugsloppen. 

b) Glad OL. Skole Ol – 10.000 kr. i startgebyr, og et beløb pr. barn. 

c) Skole OL, her får vi 10.000 kr. og et beløb pr. barn. Anne Line undersøger forholdene omkring økonomi. 

d(Senior/begynder Masterhold (se mail). Vi starter op om onsdagen. 

e) Indkøb af bog( se mail). Ok til køb af bøger. 

Rasmus: 

Baneturnering – mange tilbød at hjælpe.  

Baneturnering 2. juni igen. 

I gang med løb – Vi skal have det gjort klar til efterfåret.  

 
Atletikudvalg 
Lokke en moder til at blive formand for atletikudvalget.  Har prøvet at lave en liste over opgaver. Hvem skal 
lave en liste idrætsmodtagelsen. 

Ungdom: 
23. maj UP stævne – hjælper.  
31. maj klubstævne – hos os. Vi betaler for el-tid. Der er mulighed for at seniorer kan l’be på tid efter kl. 
19:30. 

Der bliver rykket fra Dahl.  
lejlighedsreklame 

IF Bytoften – lyserød lørdag uge 42. lørdag d. 8. oktober. OK tiltag. 

OK benzin kort. Anne Line laver opslag på hjemmeside. Bjarne har 3. februar sendt til Martin Bo. Prøve at 
rykke. 

Lopperne: vejledning vedhæftet referat.  Uge 41 salg lørdag 15. oktober. Uge 11 i 2017. 

Vægtløft – betaling. 

Ansøgning til Lions Gladsaxe.  



5. Evt. 

a) Deltagelse i Idemøde ang. Bagsværd Rostadion (se mail). 17. maj 2016 kl. 17:00 – 18:30. Det skal gå i 
gang 2017. BAC deltager. - Bjarne 

b) Deltagelse i Mørkhøj Byfest (se mail). Vi kan ikke deltage. 

 Møde Holger Korttbeck og Steen M. Mortensen. 

Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde 

Lions Club og Sct. Hansarrangement  Carsten – deltager til Gøteborg 
Lejlighedsreklamer Der udarbejdes kontrakt med Dahl  
Genbrugsloppen   
I gang med løb  Rasmus tager initiativ til løb efter sommerferien. 
Ref. fra generalforsamling i DGI   

 Referent Lis Knudsen. 

 
Vedhæftede filer: 

 


