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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. Skole OL. 

4. Brugermøde. 

5. Trænertøj.  

6. Evt. 

Tilstede: Anne Line Mørck, Lis Knudsen, Brian Klovborg, Josefin Rønhoff Hyllegaard, Carsten Sørensen, 

Carsten Rytter og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Jakob Rønhoff Hyllegård. 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden: Vi har købt en elektronisk startpistol med højtalerkasse. Der skal laves et event 

med Nordea i forbindelse med købet, hvor Gladsaxebladet skal inviteres med. 

Kommunen taler nu om at ombygge vægtlokalet, sådan af omklædningen bliver inddraget og 

omdannet til vægtlokale, som vi kan bruge til vores vægttræning.  Hvis kommunen vedtager 

dette, søger vi Hjortens legat til køb af udstyr til vægtlokalet. 

I weekenden er der årsmøde i DAF. Anne Line deltager søndag. 

Trimtexkontrakt skal underskrives. Vi får 25% rabat. Alt tøj der står BAC på skal være 

Trimtextøj. 

 Kassereren: Der er indberettet transportstøtte til kommunen. Alle filer er lagt i Drop Box. Vi har 

modtaget 65.000 kr. i trænertilskud fra kommunen. 

Vi har brugt en del penge på nøgler til værdibokse i forrummene både ved herre- og 

dameomklædning. De store gule skabe i forrummet ved herreomklædningen vil først og 

fremmest blive givet til bestyrelsesmedlemmer, trænere og eliteatleter. Der bliver et 

depositum på 150 kr. for en nøgle. 

Landbrugslotteriet er opsagt. 

Der skal laves en standardkontrakt til alle motionstrænerne. 

Ved afbud fra en atlet pga. sygdom eller skade til et mesterskab, betaler klubben udgifterne i 

forbindelse med mesterskabet. Kan evt. tage op til revision ved en senere lejlighed. 
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 Tri-udvalget: Vintertræningen er startet, og der sker ikke så meget i øjeblikket. 

Svømmetræningen fungere godt. Der er mange, der deltager i forskellige løb. 

 

 Atletikudvalget:  Klubrekorderne er opdateret med en enkelt rekord i hammerkast sat af Ida 

Mørck. 

Der var rigtig mange gode tider til BAC-løberne ved årets eremitageløb. 

 Ungdomsudvalget:  Der har været afholdt trænermøde. Flere af trænerne har ikke mulighed 

for at komme fast til næste år. Et par af trænerne vil gerne prøve at træne andre hold, så vi 

prøver at omrokere lidt. Det skulle gerne blive sådan at man kan få lov til at træne det, man 

helst vil. Det vil være behov for et par nye hjælpetræner til næste år. 

Der mangler en del udstyr, 

 bl.a. hamre og spyd. Der er penge på kontoen til at købe nyt. Vi kan ikke bruge 

konkurrenceudstyret til træning, det er kommunen der har ansvaret for dette. 

Der har været afholdt forældremøde for mandagsholdet, som er gået rigtig godt. 

Der er lidt misforståelse om hvornår mandagsholdet slutter i hallen og hvornår gymnastikken 

går i gang. Lis sender mail til Susan Ravn med præcisering af de eksakte tider. 

 

 Elite-talentudvalget: Træningslejr for mellem-lang er på plads.  

Der var rigtig gode resultater til eremitageløbet. Joel Ibler Lillesø er indstillet som årets E-løber.  

Anton Østdal og Joel Ibler Lillesø er udtaget til juniorlandsholdet til NM i Cross. 

ATK-tilmeldinger er afleveret. 

6 af atleterne har været på træningslejr i Oberhof i efterårsferien. 

 

 Motionsudvalget: "I gang med løb” er ved at være slut for denne gang. Vi laver kun et forløb i 

foråret, som bliver i forbindelse med Royal Run. 

Et par af trænerne stopper til januar, så vi har brug for at finde nye trænere. 

 

3. Skole OL: Kommunen har spurgt om vi vil stå for Skole OL. Vi siger nej denne gang, vi vil hellere 

koncentrere os om sommerferieaktiviteterne.  

 

4. Brugermøde: Kommunen har indbudt til brugermøde, vi takker ja. Forslag til dagsorden bliver – 

huller i tartan på løbebanen – kurser for skoler inkl. privatskoler – kastebane – vægtrum og 

cykelklubhuset.     

 

5. Trænertøj:  Klubben betaler for jakke eller alternativt en LS-shirt til de trænere, der ønsker dette.  

Der skal sendes bestillingsliste ud ved næste Trimtex webshop til alle trænere. 

 

Anton Østdal m.fl. har spurgt til i hvilket omfang man selv kan indgå en sponsoraftale – tryk på 

klubtøj kan kun komme i stand efter aftale med Trimtex. Jakob/Josefine kigger på 

Trimtexkontrakten. En indgåelse af kontrakt skal altid godkendes af klubbens bestyrelse før den 

underskrives. 

Carsten R taler med de pågældende.  

Carsten R undersøger om vi kan lave en sponsoraftale med Løberen. 

Vi skal lave et regelsæt vedr. nytegning/gentegning af sponsorkontrakter.  Tages op på næste 

møde. 
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6. Evt.: Intet. 


