
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene. 

    a. Formanden. 

    b. Kassereren. 

   c. Tri-udvalget. 

  d. Atletikudvalget. 

  e. Ungdomsudvalget. 

o Kommunens elitenetværk. 

  f. Motionsudvalget.     

o Gladsaxeløbet, forvente dato i 2018 er søndag den 3. juni. 
o Baneturnering, skal vi holde en rundet i 2018?  

  g. Elite- og talentudvalget. 

3. Aktivitets- og arrangementslister. 

4. Evt. - ønske om at flytte dato for bestyrelsesmøde i december. 

 

Tilstede: Bjarne Hingelbjerg, Rasmus Wortziger, Anne Line Mørck, Carsten Rytter, Erik Kold, Lis 
Knudsen Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Martin Buhl. 

Referat: 

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt. 

2a. Der er årsmøde/valg til brugerråd d. 14. november. 

Kontaktet af Henrik Nygaard fra DGI, om vi er interesseret i et nyt forløb i Foreningsudvikling – vi 
takker nej – matcher ikke rigtig det vi har brug for. 

 

2b. Der er rykket for manglende kontingent og stævnegebyr. 



Salg på Loppen d. 14. oktober gav et overskud på ca.16.000 kr. 

Fra fællessalget kommer der ca. 6.000 kr. 

Klubbens likviditet ser fornuftig ud. 

Mangler at betale BVK, har endnu ikke modtaget regning. Vi har heller ikke modtaget regning for 
kuglestødsring. 

Når ”I gang med Løb” slutter får deltagerne et tilbud om at melde sig ind i klubben for 600 kr., det 
dækker resten af 2017 samt 1. halvår af 2018. 

Vi har fået afslag på at modtage Hjortens legat. 

 

2.c TRI afholder løbekursus d. 26. november. 

 

2d. Erik har problemer med at nå de opgaver han har påtaget sig pga. sit studie. Vil prøve om han 
kan finde andre til at lave klubblad. Vil prøve om han kan få tid til at nusse lidt med 
konkurrencemateriellet. Anne Line kontakter kommunen mhp. at få løst problemet med vores 
overtagelse af konkurrencemateriel. Erik vil stadigvæk varetage statistikken. 

SupportSkrab, evt. en mulighed for at tjene penge til klubben – skal undersøges nøje først – vi skal 
ikke risikere at tabe penge på det.   http://supportskrab.dk/ 

Erik har lavet en oversigt og vejledning over lånesko – vejledning lægges på hjemmesiden. 

Vi har fået udleveret ny stopplanke, skruer og bolte fulgte ikke med.  Der vil blive brug for noget 
overdækning. Der bliver lavet en mangelliste til kastegården. Der skal stødes ud på græs hvilket vil 
give nogle huller – vil helst have etableret et grusområde 24 m ud, noget større end det der er 
markeret, ligesom på Østerbro Stadion. Hvis det bliver græs, så et lille område med grus. Vi vil ikke 
forpligtiges til at ordne alle de huller vi laver hver gang, men gerne gøre det en 2-3 gange om året. 
Vi skal have fundet tidspunkter, hvor fodbold kan bruge området. 

Dræningen af kasteområdet er ikke god, en del af vandet kommer fra skolens område. Der arbejdes 
på at forbedre dræningsforholdene. På skrænten til højre er der træer med grene, der rækker ind 
ovre kasteanlægget – skal beskæres, desuden vokser der bjørneklo på skrænten. Der er lidt 
problemer med at få lyset tændt på kastebanen – tænder når det er mørkt nok og frem til kl. 22. 

Kommunen går i gang med at etablere lys på løbebanen, og der vil være lys på løbebanen fra 8. 
december. Der bliver sat højtalere på de nye lysmaster. 

Der er selvbetaling for e-masters, når det er uden udtagelse. 

Det skriv, der er under udarbejdelse vedr. græs, skal gøres færdig, prøve at få boldklubben med. 



 

2e. Ungdom vil gerne lave en overnatning i Cykelklubhuset, hvis de kan få tilladelse til at lave 
maden selv. Der afholdes trænermøder i november. Spørge Sebastian om han vil lave diplomer til 
pokalfest. 

Der er over 50 børn på mandagsholdet. Der kommer 2 -3 på venteliste hver uge. 

Principper vedr. udsendelse af nyhedsbrev til ungdom – vi må ikke via nyhedsbrev give udtryk for 
at klubben kan hjælpe og vejlede vedr. skader, dette skal gøres af en professionel. Nyhedsbreve skal 
altid sendes cc. til bestyrelsen. 

Vi har fået en tvangsrydning lørdag d. 9. december. Der bliver fælles salg 16. december og 6. 
januar. 

Anne Line er blevet optaget på ”Stjernetræf” en overbygning på Gladsaxe Lederakademi. 

 

2f.  Bjarne sender en regning på 5000 Kr. til kommunen for Gladsaxeløbet. 

Vi er blevet spurgt om vi vil hjælpe til med Gladsaxeløbet 2018, det bliver 3. juni, Rasmus ved ikke 
om han har mulighed for at stå for det. 

Vi afholder en baneturnering slut maj – start juni i 2018, Rasmus bliver ansvarlig for dette. 

En ny omgang I gang med løb bliver først med start i uge 11, hvor vi slutter af med deltagelse i 
Royal Run.   

 

2g Vi skal have opdateret Eliteprofilerne på hjemmesiden, nogen er gledet ud, andre er kommet til. 
Vi hører om Julie Rosbo vil påtage sig dette. 

Er ved at lave budget for 2018, men har brug for at tage kontakt til Lars og Tino for at høre hvad 
deres planer er for deres atleter. 

 

3. Intet til punktet. 

 

4. Der har været kontakt til Day Dose, de har haft nogle interne problemer, og vil gerne betale, men 
vi endnu ikke modtaget nogen penge fra dem. 

Gladsaxe blade har bedt om et interview med Mia Mørck og Erik Kold i forbindelse med valg til 
henholdsvis Årets ungdoms udøver og Årets unge leder. 



Bestyrelsesmødet i december flyttes til 14. december. 

 


