
   

Dagsorden:   

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

2. Meddelelser fra udvalgene. 

2a. Formanden. 
 Saltobrikker. 

2b. Kassereren. 

2c. TRI-udvalget.  

2d. Atletikudvalget. 
 Brugermødet. 

2e. Ungdomsudvalget. 
 Skole OL. 

2f. Elite-talentudvalget. 
 Godkendelse af forslag til formål og opgaver for udvalget (se forlag i mail fra d. 20. 

april). 

2g. Motionsudvalget. 

 Gladsaxeløbet. 
 Baneturnering.  
 I gang med løb. 

3. Gladsaxedagen. 

4. Arrangementslisten. 

5. Evt. 

Tilstede: Lis Knudsen, Carsten Rytter, Anne Line Mørch, Bjarne Hingelbjerg, Rasmus Wortziger 
(fra kl. 21.30) og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Erik Kold, Martin Buhl. 

 

1. Referat fra sidste møde godkendt. 

2a. Mail vedr. DM i 10.000 m på bane for senior og masters d. 20. maj på Hvidovre Stadion sendes 
til Erik. Skal lægges på hjemmesiden. 



Der har været indbrud og lidt hærværk på stadion, dette er opklaret og SSP er indover. Pga. dette er 
der sat lås på døren til klublokalet og alle trænere skal have en salto.  Der skal laves et skriv ang. 
dette. Vi laver en samlet tilmelding. Bjarne taler med Julie om hvordan vi gør dette bedst.  Man skal 
huske, at når døren smækker, så er døren låst.  

Vi opfordrer alle i klubben til at bruge linket ”Lån mig dine øjne”, når der er problemer med 
lokaliteterne.  Der sendes opslag om dette via Conventus og hjemmeside. 

2b. Der er udleveret råbalance og kontospecifikationer. 
Diskussion om fordeling af omkostninger mellem ungdom og atletikudvalg. 

P.t. sker fordelingen økonomisk over og under 18 år. Overfor kan kommunen vi få tilskud til 
personer under 25 år. For at gøre det nemt med fordeling af udgifter, blev det besluttet at budget på 
atletikudvalg, som kan henføres til personer under 25 år bliver overført til ungdomsudvalget. 
Samtidig bliver den administrative opsplitning også foretaget på samme måde. 

2c. Tri har fået 2 tider – mandag og fredag i Blågård Svømmehal. 

2d. Der har været afholdt Brugermøde d. 19. april, hvor BAC`s ønske om nedgradering af 
græsbanen til standard, så den i højere grad kan bruges til atletikformål.  Man vil sætte 
fugtighedsmåling til 45 % i den kommende sæson. For BB er det ok, at atletik for mere tid på 
plænen, bare de stadig har en god bane at spille på. I ref. står der at BAC på den baggrund frafaldt 
ønsket om behandling af banens status. Dette har vi skriftligt protestere mod, og Carsten har sendt 
en skrivelse til Holder Kortbek med en beskrivelse af vores forhold på stadion.  Holger Kortbek 
svare tilbage, at han har brug for en melding fra os – bekræftet af formanden- hvis det skal op på 
næste Brugermøde. 
Sauna var på brugermødet – ingen af de øvrig klubber er interesseret i at indgå i en deleordning om 
dette. 

Mht. kastebanen har Kortbek lovet boldklubben, at de gerne må bruge græsarealet, selv om vi er 
blevet lovet, at vi må bruge kastebanen, når det passer os.  
Vil gerne i gang med at så, skal være i uge 27 eller uge 40 - Bjarne laver et skriv til Holger, 
Boldklub og FIG samt Søren Nabe ang. kastebanen 

Lys på banen - håber det er klar til vintersæsonen – men skal der være nabohøring kan det 
formentlig først blive fra næste sæson. 

Vil gerne høre fra Erik, hvordan det går med materielliste. Foreslås at liste deles op efter hvilket 
materiel det er.  

2.e Skole OL er forløbet over al forventning, Sebastian har gjort et fantastisk stykke arbejde. Der 
var lige knap 400 deltagere.  Der var mange masters, der var mødt op for at hjælpe til på dagen.  Det 
hele er blevet sat i system, så det bliver nemt at gå til, hvis vi beslutter at afholde skole OL til næste 
år. 
Vi havde en god del deltagere med til Glostrup Games d. 29. april. 
Anne Marie stopper som kastetræner. 
Der mangler lidt mødedisciplin hos nogle af ungdomstrænerne, dette vil blive taget op på 
trænermødet d. 22. maj. 



D. 13. juni er der pokalstævne for ungdom. 

Har bestilt uger i Loppen. Har søgt uge 41 og 1 uge i januar eller 1 uge i feb., der ikke falder 
sammen med stævner. 

2f. Carsten og Anne Line har formuleret forslag til 5 dokumenter, der bl.a. beskriver formål og 
opgaver for Elite- og Talentudvalget. Der skal rettes en smule. Kan herefter forlægges Elite og 
Talentudvalget til senere godkendelse i bestyrelsen.  
Har lavet et forslag til budget.  Udvalget vil gerne opdateres om, når der bliver trukket på kontoen, 
så man kan se om man overholder budgettet. 
 
2g. Rasmus skal til møde med Per ang. Gladsaxeløbet. Vil gerne have Bjarne med til mødet. Vi fik 
ikke betaling for hjælpen sidste år, det skal vi have i år. Regner med at vi skal bruge omkring 15 
hjælpere. 
Christian står for vores tilmelding til baneturnering. 
Vi starter i gang med løb op igen til efteråret med start d. 4. sep. og slut 11. november. 
Vi er blevet spurgt om vi kan hjælpe til stævne for ”Rigtige mænd” d. 24. maj. Kommunen vil 
betale os 3000 kr. for hjælpen. 
Flødebolleløbet gik godt, gav 60 kr. i overskud. 
 
3. Klubben er tilmeldt Gladsaxedagen d. 26. august både med en aktivitet og en udstilling.  
 
4.  Arrangementslisten er sendt til Alex. Mangler at få lagt loppen ind på arrangementslisten.   
 
5.  FIG afholder 30. maj debatmøde med deltagelse fra alle politiske partier om idrættens vilkår i 
Gladsaxe. Bestyrelsen deltager med 4 personer. 
 
Alfa Laval uddeler sponsorater à 5- 10.000 kr.  Skal have en modydelse i form af logo på 
hjemmesiden og evt. andet. 
 
Forslag til næste brugermøde – opsætning af yderligere 10 stk. værdibokse, bænk ved diskos og 
kugle, Nettet i hammer og diskos sidder ikke korrekt. 
 
Lægges op på hjemmesiden hvornår vi afholder bestyrelsesmøde. 
 
Johnny har forespurgt om at låne spyd i privat regi. Dette afslås. 
 

.  


