
Bestyrelsesmøde d. 25. september 

1 
 

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.  Nordea Fonden - Udendørsprisen.  

4. FIG - Arbejdsseminar - Talentudvikling.  

5. Bevæg dig for livet – DGI 

6. Evt. 

Tilstede: Anne Line Mørck, Carsten Rytter, Carsten Sørensen, Jakob Rønhoff Hyllegaard,  

   Lis Knudsen, Martin Buhl og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Referat: 

1. Meddelelser fra udvalgene: 

Formand: Der er kommet nye pointregler i DAF-regi, vi skal være opmærksomme på hvilke stævner man 

skal deltage i for at få point nok til f.eks. kvalifikation til EM og OL og man vil gerne have, der genbekræftes 

senere på sæsonen hvis man har opnået kvalifikation tidligt. 

Der er lidt problemer med hjemmesiden – sender ikke indmeldelser videre. 

Trimtex er åben igen indtil d. 21. oktober med forventet levering i uge 48. 

Vi prøver igen i år at ansøge Hjortens Talentlegat. 

Det varer lidt før det er muligt at søge om Fritidspas i tilskudssystemet. 

Gladsaxedagen gik godt. Vi skal finde ud af om det har givet nye medlemmer/deltagere til ”I gang med løb” 

og derefter tage stilling til, om vi vil deltage til næste år. 

Anne Line og Carsten R har været til møde med Hustlers og CC Gladsaxe ang. brug af cykelklubhuset. Der 

kommer ikke internet i cykelklubhuset. Rengøring af cykleklubhuset står vi selv for, da der ikke er 

udenforstående der bruger det.  Huset må ikke bruges til private arrangementer.  Vi skal have ryddet op i 

det tøj, vi har liggende.  Beder om at få sat et skraldestativ op. 

I forbindelse med overnatning skal der stå, hvem der er ansvarlig for overnatning, og det skal anmeldes 

relevante steder. 
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Har endnu ikke hørt fra Thomas, om vi må placere løbebånd i cykelklubhuset – rykkes. 

Kasseren: Der er udsendt råbalance og kontospecifikationer.  

Der er budgetteret med 340.000 kr. i kontingenter men der er indtil nu kun kommet 313.000 kr. ind. 

Vi mangler stadigvæk at få penge fra Genbrugsloppen. 

Der er stadigvæk problemer med overlevering. Har endnu ikke fået adgang til klubbens E-Box. 

Har fået en opkrævning for Saltonøgler. Hvis medlemmer ikke har betalt inden 3 uger lukkes der for deres 

brug af salto. 

Det besluttes, at vi flytter al aktivitet til Danske Bank. 

TRI: Det går stille og roligt i TRI. Har fået en bane i Gladsaxe Svømmehal fredage fra 18 -19.                            

Hanne har fået rettighed til at booke cykelklubhuset, hvis der er brug for det. 

Tri holder et møde i oktober.  

Havde 6 deltager med til Ironman Copenhagen. 

Atletikudvalget: Bube vandt DM guld på 800 m.  

Der har været Veteranholdkamp. Vi var ikke i stærkeste opstilling og blev nr. 8 ud af 10 hold. 

DT-holdet for piger deltog i kval. til Elitedivisionen med et afbudsramt hold. Vi skal finde ud af, hvordan vi 

kører DT-holdet videre for pigerne. Det ville være rart, hvis vi ikke skulle ud og bede folk om at deltage, 

men at de kommer af sig selv. 

Der er bestilt en stang og overligger. 

Erik har kigget på hække, nogle af dem er defekte. 

Ungdomsudvalget: Et par ungdomstrænere er stoppet.  For nuværende er der 2 trænere til 30 børn så vi 

har stort behov for flere trænere.  

Gisle er startet som sprinttræner. 

Svensson har sponseret trøjer til B2-2 holdet.  

Der er stadig ikke fundet ny udvalgsformand. 

Motionsudvalget: Eremitageløbet d. 7. oktober er et af vores fokusløb. Der bliver lidt at spise og drikke 

efter løbet. Der indkøbes en foldesammen vogn. 

Der er blevet rykket for pris på løbebånd. 

23. oktober er der foredrag med Karl-Åge Sølvtoft om langdistance løb. 1. november afholdes trænermøde 

og der bliver julefrokost d. 4. december. 

Henrik fra DGI deltager i det næste møde og får et punkt på dagsordenen. 

Elite-talentudvalget: Har fået en ny stærk løber, der kommer fra Sønder Omme. Blev nr. 2 i DM på 800 m 

efter Bube. 

Der sker lidt ændringer i ATK forløbet. I stedet for 9 samlinger skal der i perioden januar til april være 3.  

Der bliver rykket lidt op og ned på talenterne. 

Der er præbooket træningslejr i Portugal. Vi har booket 30 pladser. Vi skal koordinere det bedre end sidste 

gang, en bungalow skal fyldes op ellers kommer vi til at betale mere. Vi prøver at finde en anden klub, der 

vil med på træningslejr. 

3. Nordea Fonden – Udendørsprisen: Vi genfremsender det forslag vi har lavet om Mia. 
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4. FIG - Arbejdsseminar – Talentudvikling: Gladsaxe Kommune og FIG inviterer til Arbejdsseminar d. 10. 
november om talentudviklingsmiljøer i Idrætsforeninger i Gladsaxe, vi sender 1deltager. 

5. Tages op på næste møde. 

5. Evt.:  Anne Line og Erik Kold deltager i DAF`s årsmøde i Nyborg. 

 

 

 


