
Referat fra bestyrelsesmødet d. 25. januar 2018 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene. 

 Formanden. 
 Kassereren. 
 Tri-udvalget. 
 Atletikudvalget. 
 Ungdomsudvalget. 
 Motionsudvalget. 
 Elite- Talentudvalget. 

Husk - der max er afsat 5 min. til hvert udvalg med undtagelse af formanden. 

3. Persondataloven (Lis) (max 15 min.) 

4. MobilePay. (Anne Line) (max 5 min.) 

5. Pølsevogn. (max 5 min.) 

6. Generalforsamling. (max 20 min.) 

7. Principper vedr. transport til løb/stævner. (Lis) - (Hvordan få vi fulgt op på principperne med 
transport til løb/stævner når træner kun indsender godtgørelse årligt/halvårligt. Kan ikke se at vi har 
fået tilkendegivelser om betaling. Hvad med Kronborg games?) (max 5 min) 

8. Stafet for livet. (Anne Line) (max 5 min.) 

9. Skole OL (Erik) (max 5 min.) 

10. Møde i Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget d. 29. januar. (Max 15 min.) 

11. Masterturnering. (Erik) (max 5 min.) 

12. Elitesport Gladsaxe. (Anne Line) (max 10 min.) 

13. Evt. 

 

Tilstede: Bjarne Hingelbjerg, Carsten Rytter, Anne Line Mørck, Lis Knudsen og Hanne Ibi 
Hjæresen (referent). 

Afbud: Rasmus Wortziger og Martin Buhl. 

Referat: 
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1. Referat godkendt. 

2a. Erik Kold har via mail meddelt, at han udtræder af bestyrelsen fra og med d.d. 

2b. Regnskabet for 2017 er afleveret til revisoren. 
Der er indsendt kopi af alle bilag hvoraf det fremgår der har været afholdt udgifter til træner til 
kommunen + kopi af trænerkontrakter. Budgettet er sendt ud og er næsten på plads. 
Bestyrelsen vil prøve at lave eget budget til Mia i lighed med Bubes. Carsten regner på det til næste 
møde. 
Anne Line og Hanne har begge spurgt om tilskud til indkøb af bærbar PC til klubarbejde. Både 
Anne Line og Hanne forlader lokalet mens dette diskuteres. 
Det besluttes at klubben bevilger et tilskud på 3000 kr. til hver til køb af bærbar PC. 

2c. Intet. 

2d. Klubben tilbyder ikke styrketræning til unge under 14 år.   
Vi har sagt nej tak til at sælge skrabelodder for Diabetesforeningen. 

2e. Mandag d. 22. januar blev der afholdt pokalfest for de små, hvor der var 90 deltagere. Der er 
Pokalfest for de store på mandag d. 29. januar, der kommer 72.  
Lars tager til Gøteborg Inomhus i stedet for Atleticum i Malmø. Skal ansøge om tilskud - skal selv 
betale 50 %. 

2f. Der har været afholdt trænermøde. Hold 2, 3 og 4 laver opvarmning sammen på banen - det 
fungerer rigtig godt. Når udendørssæsonen starter, skal motionister være opmærksomme på de unge 
mennesker der træner på banen. 

2g.  Intet. 

3.  Lis er begyndt at skrive et udkast til retningslinier for, hvordan Klubben skal administrere den 
nye persondatalov.  Hvad gør man når man skifter formand? Hvordan tjekker vi, at der ikke bliver 
opbevaret persondata, der ikke er brug for? Hvordan sikre vi os, tilladelse til offentliggørelse 
billeder på hjemmesiden.  Mangler stadigvæk vejledning fra DGI og DIF. 
Tages op på næste møde. 
 
4. Man kan få gebyrfri MobilePay, hvis man er på listen over NGOér. Lis undersøger om vi har 
mulighed for at komme på listen. Kontakter også Svendborg Håndbold som står på listen.  
Tages op på næste møde. 

5. Vi beder Martin spørge de øvrige brugere af Cykelklubhuset om det vil være i orden af sætte 
Pølsevognen under halvtaget. 
Tages op på næste møde.  

6. Lennart har sagt ja til at være dirigent til generalforsamlingen. 
Der skal hænges en tilmeldingsliste op i klublokalet. 

Vi beder Bube og Mia til kort at fortælle om deres meriter på generalforsamlingen. Der skal være en 
tidsramme og det skal annonceres på hjemmesiden.  
Vi skal have besat forskellige udvalg og dette skal skrives på hjemmesiden. 
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Thorbjørn foreslås til bestyrelsen, Bjarne hører om han er interesseret.  
Bille har tilbudt at hjælpe med nogle opgaver. Det kan evt. være statistik. Carsten taler med Bille 
om han kunne være interesseret i dette. Spørge Gisle om han vil være interesseret i at lave ny 
hjemmeside i samarbejde med Martin Bo Andersen. 

7.  Der skal laves en vejledning vedr. transportgodtgørelse, som skal lægges på hjemmesiden. 
Klubben betaler for træner, mens aktive har egen betaling også hvis de kører med træner. Regninger 
skal afleveres meget hurtigt. Lis laver et udkast samlet for ungdom og senior. 

8. Anne Line deltog ikke i mødet ang. `Stafet for livet`.  Der er møde igen 6. februar.  Det er 
meningen der skal nedsættes en projektgruppe der skal sætte det i gang her i Gladsaxe, vi vil blive 
bedt om at hjælpe med 10-15 personer. Hvis det bliver til noget, spørger vi Bille om han vil stå for 
det.  

9.  Erik Kold vil gerne stå for skole Ol alene. Klubben skal stille med 10 til 12 hjælpere.  Erik Kold 
mener godt han kan klare det alene, men han skal være klar over at der ikke er hjælp at hente fra 
bestyrelsen, hvis der sker noget uforudset. 

10. Vi har plakaten og kan gå ud fra den.  Anne Line laver et oplæg. Lis, Bjarne og Hanne deltager i 
mødet. 

11. Vi afholder Masters d. 13. juni. Anne Line ringer til Marianne Søderberg.  

12. Elite Sport Gladsaxe er ikke finansieret af kommunen, der er en ren ERFA gruppe som skal 
vokse derfra. Kommunen bakker op og vil gerne hjælpe med hjemmeside og den slags. 
En af de ting vi kan byde ind med er hjælp til rigtig løbe- og konditionstræning. 
Tages op på næste møde. 

13. Carsten har sammen med Tino og Sten haft møde med Thomas om kasteområdet. Der skal laves 
et ordenligt tilbud om Tartan i kasteområdet, der viser hvordan det skal ligge.  
Alle vægtkort bliver overført til salto. 
Anne Line er ved at udarbejde et Organisationsdiagram. 
Carsten forsøger at finde en sprinttræner til senior - har et par kontakter. 
 
 


