
Bestyrelsesmøde d. 4. januar 2018 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

2. Meddelelser fra udvalgene. 

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

3. Den nye persondatalov. (Se mail fra Lis)  

4. Forenings MobilePay (Anne Line).  

5. Flytning af pølsevogn (Anne Line)  

6. Generalforsamling.  

7. Idrætsmodtagelse (se mail fra Bjarne).  

8. Kastering.  

9. Fællesmøde i Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget.(Se mail fra Bjarne/Pia Bagger) max 20 min. 

10. Foreningsdepotet i Bagsværd Skoles boldhal. (se mail fra Erik)  

11. Græs - vi skal selv beslutte regler/nedsætte arbejdsgruppe og kommunikere udstil 
medlemmerne. (Anne Line.)  

12. Skole OL. 

13. Evt. 

 Masterturnering 2018 (Erik)  (se vedhæftede). 

      

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

1. Godkendt. 

2a. Intet. 
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2.b. Den del af kontingentet, de nye medlemmer fra ”I gang med løb” har indbetalt, der vedrører 1. 
halvår 2018 er overført til 2018. 
Har modtaget 28.000 i transportrefusion fra kommunen, vi havde forventet omkring 30.000. 
Genbrugsloppen har givet 56.092 kr. 
Der er budgetteret med indtægter på 515.000 kr. – vi har fået 525.000 kr.  
Der har ikke været nogen udgifter til pokalfester for ungdomsafdelingen i år. 
2 fra motionsafdelingen er sendt på trænerkursus. 
Udgifter til Vægt skal fremover deles mellem ungdoms- og Elite-talentafdelingen. 
De fleste store mesterskaber vil ligge på den anden siden af broen i 2018, der skal derfor 
budgetteres med flere udgifter til transport i 2018. 
Pakken med trøjer fra Trimtex, som forsvandt i posten er dukket op. Trimtex har afskrevet trøjerne 
og vi kan beholde dem uden omkostninger. 
Vi kommer ud af 2017 med et overskud på 81.000. 
 
2c. Der er ikke sket det store siden sidst. Martin Buhl har fået adgang til at booke i cykelklubhusets 
bookingkalender.  Alle henvendelser omkring booking af cykelklubhuset går gennem Martin Buhl. 
 
2d. Mangler at få resultater fra masterstævner. 
 
2e. Har lånt kantinen på Bagsværd skole til diplomfest. Der er totalt ryge- og alkoholforbud på 
matriklen og det er en betingelse for at låne lokalet at dette overholdes. 
Har solgt et sted mellem 1000 og 1400 lillebrorlodder. 
Hvidovre afholder individuelle pointstævner for bl.a. børn, hvor det er muligt at stille op i alle 
discipliner, har skrevet til Hvidovre atletik, at vi ikke ønsker at deltage medmindre, der bliver 
begrænsninger på hvor mange discipliner børn kan stille op i på en enkelt dag. 
Vi ligger nr. 3 i vinterturneringen. 
Statistikken er opdateret, så det er nemmere at lave diplomer til pokalfest. 

2f. Der var meget stort fremmøde til nytårsløbet, der i år var flyttet til Skovdiget, pga. lis 60-års 
fødselsdag. 
Der er trænermøde d. torsdag d. 11. januar. 
 
2g. Der er styr på træningslejren i Portugal.  Der vil være mulighed for at træne sammen med FIF, 
som er afsted samtidig. 
Er startet på indetræning i Malmø – vi deles om udgiften sammen med Amager, Sparta, KIF og 
Ballerup. 
DAF har godkendt støtten til Mia Mørck. 
 
3. Det er et problem, at kommunen skal bruge personnumre, når medlemmer skal have saltonøgle. 
Der er endnu ikke kommet vejledning fra DIF. 
Tages op på næste møde. 
 
4. Anne Line har bedt DAF og DIF om at undersøge muligheden for fælles MobilePay, så klubber 
kan blive en underafdeling af DAF og/eller DIF i lighed med NGO’er. 
Tages op på næste møde.  
 
5.  Stadionpersonalet vil gerne have flyttet `Pølsevognen`.  Den kan evt. stå ved Cykelklubhuset, vi 
taler med cykelklubben om dette. 
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Tages op på næste møde. 
 
6. Bjarne har lavet indkaldelse.  
Vi spørger Lennart om han vil være dirigent på generalforsamlingen. 
Alle udvalg skal skrive beretning til generalforsamlingen. 
Bjarne genopstiller ikke.  Formanden er normalt på valg i ulige år og skal derfor vælges for 1 år 
denne gang. Rasmus genopstiller ikke som motionsudvalgsformand. 
Der skal laves en vedtægtsændring ang. Elite- Talentudvalget. 
Klubben giver lidt mad og drikke til generalforsamlingen. 
 
7. 10 aktive udøvere er inviteret til Idrætsmodtagelsen. Derudover deltager Anne Line, Carsten og 
Bjarne som repræsentanter for BAC. 
 
8. Lis vil gerne have ok fra et bestyrelsesmedlem, når regninger er sendt til betaling.  
Laver en aftale med Thomas om at se på mangler i og omkring kasteanlægget.  
Lyset i kasteområdet er bragt i orden.  
Der er meget vand i hammerkastring. Der er planlagt drænering.  
Vil gerne have tartan i spydkasttilløb. Kastetræner vil gerne have kasteredskaber ved kasteanlægget.  
Boldklubben har et skur, som er i området, hvor vi før har haft hamre. Forhører hos boldklubben om 
det er ok at hænge dem op igen. Skal sikre os at kasterne har nøgle til skuret. 
Nettet hænger endnu ikke korrekt i kasteburet. 
Der skal laves en form for afskæring af vejen og ved hullet når der kastes. 
 
9. 29. januar har Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget indkaldt til fællesmøde. Kommunen har store 
plane for anlæg af idræt- og bevægelsesfaciliteter de næste 5, 10, 15 og 20 år. Vi tager vores forslag 
om en multihal op og laver en lille video, hvor nogle af vores aktive atleter fortæller, hvad det vil 
betyde for dem at kommunen har en sådan hal. 
Bjarne, Lis og Hanne deltager. 
 
10. Bagsværd Tennisklub vil gerne have et turneringsbord til bordtennis stående i foreningsrummet 
i Hallen. Der befinder sig flere skole- og SFO materialer i rummet. Erik taler med Bagsværd 
Tennisklub og sørger for at skolens materialer kommer det rigtige sted hen. 
 
11. Vi må bruge græsset hele året, men der betyder ikke bare frit lejde. Har fået undervisning i 
hvordan vi skal passe på græsset. Der skal laves en vejledning, og den skal kommunikeres ud til alle 
klubbens medlemmer. Skal tages op på generalforsamlingen.  Vi har en prøveperiode på 2-år. Der 
er adgang forbudt på græsset for alle andre end Bagsværd Atletikklub. 

12. Vi er endnu ikke tilmeldt Skole OL. Før vi overhovedet tager stilling skal det undersøges 
hvorvidt vi vil få penge for det. Der skal tages beslutning om dette senest torsdag d. 11. januar. Erik 
kontakter Kommunen og DAF. 

13. Klubben vil gerne afholde 1 runde i Masterturneringen. Det vil blive 13. juni. Klubben skal 
stille med startere. Vi spørger DAF om at levere EL-tid.  Vi har ikke nok hamre. Erik taler med 
Marianne Søderberg om, at vi forventer at master hjælper på loppen i uge 6. 

Kommunen forhandler med GS4 alarm om opsætning af alarmer. 
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Gladsaxevagten har  tlf. 20 25 75 51. 


