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Dagsorden:  

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden. 
 Motionsudvalget. (DGI samarbejde - godkendelse af kontrakt) 
 Kassereren. 
 Tri-udvalget. 
 Atletikudvalget. 
 Ungdomsudvalget. 
 Elite- og talentudvalget. 

(Husk, der max. er afsat 5 min. til hvert udvalg, bortset fra formanden.) 

3. Generalforsamling.  

4. Evt. 

Tilstede: Anne Line Mørck, Carsten Sørensen, Lis Knudsen, Carsten Rytter, Jacob Hyllegaard under punkt 1 

og 2, og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Martin Buhl. 

 

Referat:  

1 Referat: Referat fra bestyrelsesmødet d. 20. november godkendt. 
 
2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden: Trimtex åbner igen i starten af februar. Sortimentet bliver udvidet med en løbetrusse. 
Mia Mørch og Carsten Rytter har fået henholdsvis Nordeafondens udendørspris og trænerprisen. 
De modtager priserne ved et arrangement i klubben d. 20. december.  
Det har været svært at få medlemmerne til at bakke op om Genbrugsloppen, og vi må overveje om 
det er værd at fortsætte med at skaffe penge til klubben på denne måde. 
16. marts afholder Gladsaxe Kommune et arrangement for Elitetalenter i kommunen. 
Der er kommet besked fra kommunen om, at vi ikke må blokere dørene i Hallen. Vi beder 
kommunen om at adressere dette til skolen. 
 

 Motionsudvalget: Vi afholder Tracks stævne 16. maj 2019. 
Der er kommet et udspil fra DGI om partnerskab. Vores ønske om at de primære målgrupper skal 
være ungdom/seniorer samt at få rutinerede løbere primært til hold 1. er ikke med i forslaget. 
Jakob kontakter Henrik Nygaard fra DGI ang. dette.   

 

 Kassereren: Der er udsendt kontospecifikationer og råbalance. 
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Vi har endnu ikke modtaget transportgodtgørelse.  
Vi får ikke det ind vi har budgetteret med i kontingent for 2018.  
Mangler stadigvæk opgørelser fra trænere.  
Vi har indtil nu tjent ca. 40.000 på Genbrugsloppen. 
Vi forventer at komme ud af året med et overskud på omkring 100.000 kr.  

 

 Atletikudvalget: Carsten Sørensen arbejder med resultatlister og er ved at lave forslag til 
ændringer. Rekorder skal være i flg. DAF-regler. Klubrekorder føres fra 12 år og opefter.  I 
forbindelse med motionsløb skal ruterne være DAF opmålt for at det kan gælde som klubrekord. 
Statletik bruger bruttotider – vi vil evt. bruge nettotider. 
Skal på som punkt på næste møde. 
 

 

 Ungdomsudvalget: Alle trænere har fået nye trænerkontrakter.  
Der bliver afholdt afslutningsarrangementer for alle hold i Cykelklubhuset.  
Der er blevet solgt rigtig mange Lillebrorlodder. Mandagsholdet har solgt 700.  
Der er blevet sat færre klubrekorder i år. 

 

 Elite-talentudvalget: Der 12 tilmeldte til Idrætsmodtagelsen i Gladsaxe Kommune. 
Carsten Rytter orienterede om de nye udtagelseskriterier i Cross for NM, EM og WM i den 
kommende sæson. Er stadig i dialog med DAF om dette. 

 

4. Generalforsamling: Vi har generalforsamling d. 14. marts 2019. 
Der er ikke opbakning til Genbrugsloppen fra størstedelen af medlemmerne. Der skal laves et forlag om at 
vi trækker os fra Genbrugsloppen. Samtidig skal der laves et forslag til kontingentforhøjelse som 
konsekvens heraf.  
Alle udvalgsbeskrivelser skal opdateres inden generalforsamlingen. 
Vi skal have kigget på vedtægterne i forhold til Bankforbindelse. Se på DGI-standarder. 
Skal med på dagsorden på det næste møde. 
 
5. Evt.: Intet. 

 


