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BAC x

 

Hanne Ibi Hjæresen <cvt+aOMSMjUQMY@conventus.dk> 

 

19. aug.

 
til 

 
 

 
 

Bagsværd Atletik Club 
referat fra bestyrelsesmøde 16.08.  

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser. 

a. Kasseren.       

    a1. Tilskud til DIF uddannelse. (se mail 9.8) 

    b. Atletikudvalg. 

    c. Motionsudvalg. 

d.  Formanden.        

    d1. Støt brysterne arrangement. 

    e. TRI. 

    f. Ungdomsudvalget. 

   3. Kommunikation bestyrelsen imellem/Dropbox. 

   4. Sponsorer (hjemmeside, banner, Lions Club). 

   5. Vægtsal, haltider og stadionmangler/ønsker. 

   6. Hjemmesiden. 

   7. Evt. 

  



Tilstede: Anne Line Mørch, Lis Knudsen, Marianne Steding-Jessen, Rasmus Wortziger, Bjarne 
Hingelbjerg og Hanne Hjæresen 
(referent).                                                                                        

Afbud: Carsten Rytter og Martin Buhl. 

  

1. Referat fra bestyrelsesmødet d. 07.06.2016 godkendt 

2. Meddelelser fra bestyrelsen 

a. Revisoren har gennemgået regnskabet uden bemærkninger. 

a1. Peter Liljensten har søgt klubben om økonomisk tilskud til DIF træneruddannelse.   Lis og 
Rasmus kontakter Peter og spørger til, hvad han kan tilbyde klubbens motionsafd.  Gladsaxe 
kommune yder tilskud når klubben tilmelder til DIF træneruddannelse. 

Vi modtaget 20.000 kr. for klubbens hjælp til GIF`s jubilæum heraf er de 3.000 kr.  givet videre 
til spejderne. 

Genbrugsloppen har solgt for 57.000 som bliver fordelt mellem de forskellige foreninger i 
henhold til fordelingsnøgle. Vi får et sted mellem 2500 - 3000 kr. 

Medlemstilskudet fra Gladsaxe kommune til ungdom er bogført. Vi har rigtig mange 
ungdomsmedlemmer fra Furesø kommune. Lis undersøger om der er mulighed for 
medlemstilskud til ungdom fra Furesø kommune. 

Lis har holdt et orienterende møde med Martin Buhl vedr. TRI afd. buget. 

Der er brugt 26.000 kr. af elitens buget på nuværende tidspunkt. 

Vi har modtaget penge Lions Club til Crosstrainer.   

Der mangler opkrævning fra baneturnering. 

Regninger over 5000 kr. skal godkendes af både formand og kasser. Lis beder om, at man 
mailer regninger over dette beløb til begge parter, så der ikke opstår problemer med 
betalingsfrist. 

Lis har sendt et oplæg ud ang. klubbens betaling af startgebyrer for seniorer masters. BAC 
betaler til DAF-stævner, max 3 discipliner ved endagsstævner og 4 ved weekendstævner. 
Ønsker man deltagelse i flere eller ved eftertilmelding skal man selv betale. Hvis man melder 
for sent fra, skal man selv betale startgebyret, dog ikke hvis det drejer sig om sygdom eller 
skader. Der skal formuleres en skrivelse, der kan lægges på hjemmesiden, hvor det præciseres, 
hvor mange discipliner klubben betaler for til det enkelte stævne og hvilke regler der gælder for 
at afbud til et stævne. Marianne kigger på oplægget og prøver at sammenfatte en skrivelse. 



2b. BAC har modtage en mail fra Gladsaxe Kommune, hvor de meddeler, at man ikke som 
lovet kan nå at færdiggøre kasteområdet inden DT kval. i sept. Bestyrelsen har derfor sendt en 
mail til Gladsaxe Kommune, hvor vi påpeger de store problemer, der er for både BAC DAF og 
de klubber der skal deltage, hvis stævnet skal flyttes. Kommunen melder nu tilbage, at 
kasteområdet bliver færdigt til DT d. 10. 11. sep.. Vi har Ballerup stadion som backup.  

Vi skal have hjælpere til stævnet, Anne Line lægger tilmelding op på 
hjemmesiden.                           

Der skal laves indbydelse til klubberne. Alle klubber skal stille med 2 dommere.                       

Bjarne bestiller EL-tid. 

2c. ”I gang med løb” starter op i sep. Rasmus kontakter Pia Bagger. 

Hold 3`s sommerfest er aflyst pga. manglende tilmelding. I stedet spiser man sammen d. 
25.08.2016. 

2d. BAC, BB og IF Bytoften holder ”Lyserød lørdag” et ”støt brysterne” arrangement lørdag 
d.08.10.16. Da Anne Frankland, som har stået for dette er emigreret til New Zealand, er vi ikke 
helt opdateret på, hvad vi har forpligtiget os til i forbindelse med dette, muligvis et motionsløb. 
Bjarne kontakter boldklubben for at høre nærmere om, hvad vi har forpligtiget os til. Rasmus 
kan godt nå at arrangere tidtagning, hvis det bliver nødvendigt. 

2e. Martin Buhl er blevet formand for TRI. TRI holder møde d. 25.09.2016.  TRI har 8 deltager 
med til Ironman Copenhagen d.21.08.16. Der mangler deltagere til svømmetræningen, vil evt. 
åbne op, så andre fra klubben kan deltage mod at betale svømning. 

2f. Samle op på indstillinger til årets talent- og trænerpriser, deadline nov.                                  

Vi får flere nye medlemmer over 18 på mellem/lang, der er behov for en ekstra træner, evt., 
medløbende træner, seniortræner.                                         

Der bliver afholdt GLAD OL. BAC er ikke med i år, men Bube og Mia kommer og løber med 
ilden. 

Vi har fået 2 nye ungdomstrænere, som begge skal deltage i DAF trænerkursus som strækker 
sig over 2 
weekender.                                                                                                                                         

Der er kommet ny Børne- og Ungdomsbestemmelser fra DAF, bl.a. er tidsskemaer taget ud og 
Mangekamp er kommet med i reglementet. 

3. Bestyrelsesmedlemmernes korrespondance vedr. BAC skal fremover sendes til samtlige 
bestyrelsesmedlemmer. Vi får lavet en BAC mappe i Dropbox, hvor alt korrespondance vil 
blive lagt i relevant undermapper. Hanne står for dette. Bjarne laver den overordnede mappe. 

4. Anne Line har kontaktet Dahl: De ønsker vi kommer med et oplæg om hvad de forskellige 



muligheder koster. Der skal laves et katalog over de forskellige former sponsormuligheder inkl. 
priser. Anne Line og Lis laver 
katalog.                                                                                               

Lis kontakter Lions Club vedr. hjælp om lørdagen i Genbrugsbutikken.                                     

Kontrakten med Trimtex udløber til dec. Vil gerne forlænge. Vi ønsker flere og mere fleksibel 
webshops. Tøjet vil fremover blive sendt hjem og man bliver også selv opkrævet. Klubben 
bliver kun opkrævet, hvis der kommer ekstraordinære bestillinger som Anne Line står for. 
Bestiller 20 klubtrøjer til børn hjem til BAC, så de har mulighed for at få en klubtrøje med det 
samme 

5. Vægtsal: Bjarne aftaler dato for møde med Simon fra vægtløfter klubben. Der skal laves 
skriftlig aftale om BAC`s brug af salen uden for de officielt tildelte tider. Vi ønsker tider 
mandag 18.30 -20.30, tirsdag og torsdag fra 18.30 -20.30, lørdag 13.00 – 16.00, søndag 13.00 – 
15.00.  Evt. skal brugerne være medlemmer af vægtklubben mod et forhøjet kontingent. 
Pengene for det forhøjede kontingent skal bl.a. gå til indkøb af bl.a. udendørs redskaber. Der 
skal holdes et formøde med BAC-bestyrelsen inden 
mødet.                                                                                                                         

Træningstiden i hallen er flyttet til kl. 18.00 om torsdagen, hvilket ikke er heldigt for de mindre 
børn. Derfor ønsker vi torsdagstiden flyttet til kl. 16.30 – 18.30 alternativt 17.00 – 19.00.          

Anne Line skriver til Per Seier ang. tider 

6. Hjemmesiden har fået en ny knap med talent/elite. Skal have skrevet alder 
på.                           

Ok er endnu ikke kommet på hjemmesiden 

7. Branddøre skal altid lukkes når sidste mand går, 

  

Lis 
Kontakt til Furesø kommune ang. 
ungdomstilskud 

Lis og Rasmus Kontakt til Peter ang. DIF træneruddannelse 

Marianne Skrivelse ang. Stævnegebyrer. 

Anne Line Læger tilmelding til DT op hjemmesiden 

Bjarne Bestiller EL-tid til DT 

Rasmus Kontakt til Pia Bagger 

Bjarne Kontakt til BB ang. Lyserød lørdag 

Bjarne Tage kontakt til Simon fra Vægtklubben 

Anne Line og lis Sponsorkatalog 

Lis Lions genbrug 

Bjarne og Hanne Dropbox 



Anne Line Mail til Per Seier ang. haltider 

    

  

  

  

  

 
   

 

  

 

   
 

 

 

  
 

    

 


