
Bestyrelsesmøde d. 14.12.2017 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene. 

 Formanden. 
 Kassereren. 
 Triudvalget. 
 Atletikudvalget. 
 Ungdomsudvalget. 
 Elite- og talentudvalget. 
 Motionsudvalget. 

3. Aktivitets- og arrangementslister. 

4. Den nye persondatalov (se mail fra Lis). 

5. Stafet for livet (Se mail fra Kræftens bekæmpelse). 

6. Genbrugsloppen (Se mail fra Anne Line). 

7. Planlægning af bestyrelsesmøder i 2018 samt dato for generalforsamling. 

8. Evt. 

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

Uden for dagsordenen diskuterer vi formen, hvorunder vi skal afholde fremtidige bestyrelsesmøder: 
Det er vigtigt at have en klar tidsramme for mødet og ligesådan for hvert punkt på dagsordenen. 14 
dage før mødet indkaldes punkter til dagsorden. Punkter der ønske behandlet på mødet skal være 
sekr. i hænde senest 1 uge før mødet. Der skal være sat en ca. tid for behandling af punktet. Skriftlig 
information skal være mødedeltagerne i hænde senest 1 uge før, så alle har mulighed for at 
forberede sig. Punktet meddelelser fra udvalgene må kun indeholde meddelelser/orientering – ikke 
noget til diskussion eller vedtagelse - og hvert udvalg (bortset fra formanden) får max 5 min. 

 1. Referat fra sidste møde godkendt. 

2a.  Der har været afholdt Brugerbestyrelsesmøde d. 12. december, hvor man var ude og se 
Hafniahallen i Valby. Der er løbebaner med tartan – ingen spring – billig leje. Vi kunne overveje at 
leje til sprint i stedet for Malmø. Der er 100 m bane. 

Beslutning om status for opvisningsbanen på Bagsværd Stadion var et punkt på 
dagordenen.  Idrætschefen indstillede 2 modeller til afstemning for brug af græsset i vinterhalvåret. 
Følgende model blev valgt: 

 Banen står til fri afbenyttelse for Bagsværd Atletik Club, som selv administrerer anvendelsen.  



Bestyrelsesmøde d. 14.12.2017 

Den valgte ordning evalueres ved fælles besigtigelse af repræsentanter for de 2 foreninger 
Idrætsanlæggenes ledelse i græssets vækstsæson i slutningen af april eller starten af maj i 
henholdsvis 2018 og 2019.  

Det forventes at Bagsværd Atletik Club oplyses med viden omkring brugen af græs om vinteren og 
at de ud fra den viden benytter banen fornuftigt. 

Vagtudkald pga. fejlbetjening viderefaktureres med 1650 kr. til klubben, 

Gentofte Atletik har igen spurgt om mulighed for at vi kan hjælpe med trænere et par gangen om 
ugen. Det må vi desværre sige nej til, vi har ingen vi kan undvære. 

Kasteanlægget mangler at bliver drænet – der er indhentet 2 bud på arbejdet. 

Har talt med Thomas Jørgensen ang. konkurrencemateriel. Det haster ikke – vi kan godt vente lidt 
før vi overtager. 

2b. Der udleveres råbalance og kontospecifikationer. Regnskabet ser godt ud. Vi har fået 29.000 
mere ind i kontingent end vi har budgetteret med. 

Vi har endnu ikke modtaget transportgodtgørelse fra kommunen. 

For at vi kan søge om støtte til transport fra kommunen, skal anmodninger indsendes til 
udvalgsformand/kasserer inden 15. oktober. Der er stadigvæk trænere der aflevere for sent, hvilket 
betyder at klubben mister penge, hvis ikke ansøgninger er indsendt rettidigt. Stævner som afholdes 
efter 15. oktober vil komme på efterfølgende års ansøgning om transportstøtte. 

2c. Har afholdt et kursus i løbeteknik med 12-13 deltagere. Har afholdt medlemsmøde i sep. De 
fleste vil helst selv planlægge deres træning – i stedet for alt for fastlagt træning.  Prøver at lave 
sociale arrangementer samt et par kurser om året. Prøve at lave nogle træningsture til bl.a. 
Hallandsåsen. 

Der er en 6-7 stk. der har tilmeldt sig Ironman. 

2d. Intet. 

2e. Vil lave en overnatning i cykelklubhuset for børnene. Har fået en aftale med Alex om selv at 
lave mad til børnene. Vil lave en rengøringsdag mellem jul og nytår. 

Martin prøver at kontakte øvrige brugere af cykelklubhuset med hensyn hvor booking af 
cykelklubhuset foregår. 

Der har været afholdt ungdomstrænermøde: Steen M. Mortensen stopper som træner med udgangen 
af året. Der er brug for flere trænere på de større hold. Trænersedler skal være afleveret inden 20. 
december. Bestyrelsen skal have besked, når der afholdes et arrangement, hvis det er med 
overnatning skal der være mindst 2 voksne – over 18 år – tilstede. 
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Der bliver 2 pokalfester, for mandagsholdet bliver det hos Alex d. 22. januar, for de øvrige bliver 
det d. 29. januar på en skole, det det er i Alex ferie. Bestyrelsen er meget velkommen d. 29. januar. 
Gladsaxebladet bliver inviteret. 

2f. Vi skal i gang med noget indetræning i Malmø sammen med andre klubber. 

Rykker for opdatering af Eliteprofiler på hjemmesiden. 

2g. Rasmus laver et opslag til hjemmesiden om, hvad det vil sige at være formand for 
motionsudvalget. 

Motionsafdelingens julefrokost blev flyttet til en tirsdag efter træning, hvilket viste sig at være en 
succes med over 50 tilmeldte. 

Der er kommet 17 indmeldelser efter I gang med løb her i efteråret. Der startes et ny hold op i uge 
11 mhp. at kunne deltage i Royal Cup. 

3. Intet. 

4.  Den nye persondatalov træder i kraft 20. maj. Inden da skal vi have styr på hvordan vi opbevare 
data og have beskrevet årsager til at vi opbevare visse data om medlemmerne.  Vi skal have styr på 
hvem der har adgang til vores hjemmeside. Lis kontakter Martin desangående.  Mailforsendelse til 
medlemmer skal foregå via Conventus.  Der skal evt. laves flere mailgrupper, så det bliver nemmere 
at sende til de rette. Der kommer en vejledning om den nye persondatalov fra DIF i januar. Tages 
op på bestyrelsesmødet 4. januar. 

5. Kræftens Bekæmpelse arbejder på at få Gladsaxe Kommune får sin egen ”Stafet for livet” i 
2018.  Vi deltager i mødet d. 11. januar og derefter tager vi stilling til, om vi skal være med, enten 
som deltager og/eller som hjælpere til stafetten. Tages op på mødet d. 25. januar. 

6. Der mangler hjælp til genbrugsloppen. Hvis vi skal blive ved er det helt nødvendigt at flere 
deltagere.  Hvis ikke der kommer mere hjælp fra medlemmerne, må vi opsige vores medlemskab af 
genbrugsloppen til april. Det vil få konsekvenser for klubbens økonomi, hvis vi mister de omkring 
50.000 kr. vi tjener på Genbrugsloppen.  Vi prøver at lave 2 bugetter – et med indtjening fra 
genbrugsloppen og et uden – og lade det være op til generalforsamling at tage stilling til, hvordan 
klubbens økonomi skal se ud fremover. Uden Genbrugsloppen vil det sandsynligvis kun være 
muligt at give tilskud til mesterskaber. 

7.  Generalforsamling vil blive afholdt 8. marts. 

De næste bestyrelsesmøder bliver torsdag d. 4. januar, torsdag d. 25. januar og mandag d. 19. 
februar. 

Opslag om generalforsamling skal være på hjemmesiden 1 måned før. Forslag skal være bestyrelsen 
i hænde 14 dage før. Endelig dagsorden skal foreligge 8 dage før. 
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8. Skole OL: Skole OL bliver afholdt 26. april. Erik vil gerne tage sig af Skole OL. Skal finde en til 
at hjælpe med nogle af opgaverne. Der skal tilføjes hæk. Vi kan ikke sende nogen til finale – 
kontakte Pia Bagger og hører hvad kommunen vil og hvordan med økonomien. 

Webudvalget: Der er ikke sket noget siden sidst - der afsættes 1500 - 2000 kr. i budgettet for næste 
år. 

Erik spørger om han må bruge hallen til noget særtræning om onsdagen i januar – skal spørge de 
der bruger hallen onsdag. 

Trimtextøjet er begyndt at komme. 

Vi satser på baneturnering 29. maj. 

Borgmesteren kommer til indvielse af lys på banen d. 21. december. kl. 17,00.  

 


