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Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden. 

 Kassereren. 

 Tri-udvalget. 

 Atletikudvalget. 

 Ungdomsudvalget.  

 Elite-talentudvalget. 

 Motionsudvalget. 

3. Opstart af hold for unge motionsløbere fra 15 år og opefter. 

4. Klubfester – sommerfest –julefrokost. 

5. Sociale medier. 

6. Værdibokse. 

7. Hulter Tbulter – familieløb. 

8. Vægtrum. 

9. Ungdomsengagement. 

10. Evt.  

 

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

Knudsen, Brian K. Lassen og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Josefine Rønhoff Hyllegaard. 

 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat godkendt. 

 

2. Meddelelser fra udvalgene:  

 Formanden: Har aftalt et møde med Bjarne Hingelbjerg ang. de sidste detaljer om 

banken. 

Vi har booket Bagsværd skole for et helt år. Skal have afbooket sommerhalvåret. 

Marathon Sport vil gerne give rabat til klubbens medlemmer mod fremvisning af 

medlemsbevis. 

Der er lavet en ekstrabestilling i Trimtex på singletter og jakker. 

 Kassereren: Har ikke nået at bogføre. Vi har modtaget 65.000 i trænertilskud. 

 Tri-afd.: Har holdt et møde, hvor man har planlagt sæsonens træning. Har svømmetid 

mandag, torsdag og fredag. Svømmetræning fredag aflyses i den kommende sæson, 

da næsten ingen ønsker at træne fredag. 

Træner til Ironman i august, hvor det forventes at en 6 – 7 af klubbens medlemmer 

deltager. 

 Atletikudvalget:  Klubben har kvalificeret sig til næste runde i DT.  

Vi skal have undersøgt om vores stangspringsanlæg kan bruges til stævner eller om vi 

kan få andre til at komme med et stangspringsanlæg når vi skal afholde stævner. 

Statistikken er opdateret. Der er en forespørges, om vi skal have One mile med i 

statistikken. Vi vurdere at One milen ikke hører med. 
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 Ungdomsudvalget: Vi får mange opgaver når vi er ude til stævner og det er svært for 

os at få dækket dem.  

Flere skoler efterspørger hjælp til instruktion i atletik. Vi skal uddannet nogle af vores 

medlemmer til at være instruktører for lærer og elever. 

 Elite-talentudvalget:  Der er blevet lavet utroligt mange gode resultater siden sidst. 

Mellem- lang trænerne vil gerne have en ny træner, der kan hjælpe til og gerne en der 

er lidt yngre, men også gerne med erfaring enten fra trænergerning eller egen 

løbekarriere.  

Der er planlagt ture til England og Sverige. 

Der er fuld egenbetaling til Copenhagen Half Marathon. 

 Motionsudvalget: Har fået stor ros for vores afvikling af TRACKS. Vi holder gerne et 

TRACKS igen til næste år.  

Vi blev først meget sent bedt om at hjælpe til ved Gladsaxeløbet, men det lykkedes 

alligevel at få hjælpere nok til arrangementet. Jakob deltager i evalueringsmøde på 

mandag, 

Der bliver informationsmøde om træning til Copenhagen Half Marathon d. 25. juni. 

Vi har afsluttet ”I gang med løb” fra 5- 10 km. Der er foreløbig 10 af deltagerne der har 

meldt sig ind i klubben,’ 

 

3. Opstart af hold for unge motionsløbere fra 15 år og opefter: Der har været udtrykt 

interesse fra nogle yngre mennesker om at kunne løbe på et motionshold uden at skulle 

løbe stærkt eller lave anden form atletik. Vi prøver at finde er stykker der kan være 

tovholder for et sådant hold for +14. 

 

4. Klubfester – sommerfest –julefrokost: Vi diskutere om vi skal afholde fester samlet for 

klubben eller at holdene holder hver deres. Vi beslutter at arbejde henimod at afholde 

fælles sommer- julefrokost for alle. Der bliver holdt sommerfest d. 23. august. 

 

5. Sociale medier: Vi har fået oprettet en Facebook-side og en Instagramside. Men vi er ikke 

kommet ret meget videre, men vi arbejder på det. 

 

6. Værdibokse:  Det kommer til at koste 150 kr., at få en nøgle til en værdiboks. Vejledning 

lægges på hjemmesiden. 

 

7. Hulter Tbulter – familieløb: Der er infomøde med hulter Tbulter d. 22. juni vedr. familieløb. 

Vi skal finde ud af hvad der er vigtigst – børnepasning eller træning sammen. Bliver 

sandsynligt søndage hen over sommeren. Vi i første omgang være et gratis tilbud. 

 

 

8. Vægtrum:  Der har været afholdt møde med Pia Bagger ang. brug af vægtlokalet. Pia 

Bagger fastholder anbefaling af  den nye aftale med BV. Vi har sendt en klage over til 

Kultur- fritids- idrætsudvalget om måde det er foregået på. De har derfor udsat 

beslutningen. Der vil blive holdt et møde med chef for Kultur- fritid- og idræt Søren Nabe 

Nielsen sammen med BV og BAC. Vi kommer med et oplæg om hvad vi har af behov og 

hvorfor. 

 

9. Ungdomsengagement: Det kniber en del med engagementet blandt de unge mennesker i 

klubben. De er hurtige til at sige hvad de gerne vil og hvad de kan tænke sig men er ikke 

interesseret i at gøre en indsats selv. De har også svært ved at tilmelde sig i tide. Vi bør 
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stille krav om at de skal deltage i stævner og mesterskaber samt give en hjælpende hånd 

med til stævner. Der laves et skriv, som sendes ud. 

 

 

10. Evt.: Badminton kommer og træner på banen fra næste uge. 

Vi er tilmeldt Gladsaxedage d. 24. august med et telt, hvorfra vi kan reklamere for klubben. 


