
Bestyrelsesmøde d. 7. februar 

 

Tilstede: Anne Line Mørck, Carsten Rytter, Jakob Rønhoff Hyllegaard, Lis Knudsen (referent). 

Afbud: Martin Buhl, Carsten Sørensen, Hanne Ibi Hjæresen 

Husk arrangement i vores arrangement liste. 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Ingen kommentar til sidste referat. 

Lis rette henvendelse til Martin Bo vedr. automatisk mail om indmeldelser, da den liste som der 

kan trækkes kun viser årstal og ikke fødselsdag og måned. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

Formanden. 

Anne Line og Carsten Rytter skal til møde fredag med to radikale venstre fra henholdsvis Gladsaxe 

og Furesø kommune, hvor de skal diskutere muligheder for et halprojekt, evt. et samarbejde med 

andre kommuner. 

Har været til møde i Talent Elite netværket i Gladsaxe kommune. Der bliver et kursus elitenetværk 

– mentalmotion 17. marts 2019. Det undersøges om Gladsaxe kommune vil betale eller vil det 

blive en udgift for klubben på 500 – 1000 kr. 

Kassereren  

Budgetoplæg er rettet til og lægges i dropboks. Der var nogle justeringer vedr. udgifterne for ikke 

at udvalgene kørte med et for stramt budget.  

Anne Line har undersøgt hvad et tidtagningsanlæg ville koste. Det ville blive i størrelsesorden 

80.000 kr. Beløbet er sat på budgettet og der efterlyses nogle medlemmer som gerne vil stå for 

anlægget og som også får undervisning i brug af anlægget. Det skal også købes en ”gammel” 

computer med et godt grafikkort (evt. en gamercomputer).  

Der lægges et nyt budget op i dropboks. 

Såfremt tidtagningsudstyret skal lejes ud til andre klubber uden vores ”folk”, skal der laves en 

lejekontrakt. Der vil ikke ske udlejning før lejekontrakt er lavet. Der søges juridisk bistand hos 

Jakob 

Der har være en tur til Gøteborg – hvor Josefine og Kristoffer har prøvet at kvalificerer sig til 

Nordenkamp. 

Tri-udvalget. 

Intet 
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Motionsudvalget.  

Baneturnering – der er arrangere vedrørende tidtagning. 

Der er tegnet kontrakt med DGI vedrørende det næste hold I gang med løb fra 5 – 10 km, som 

slutter af med at kunne løbe de 10 km til Royal Run. DGI står for annoncering. 

Der er tegnet kontrakt med DGI om at vi kan få 2 løbere uddannet som løbetrænere. Disse skal 

støtte op om motionsholdene.  Der er også andre som vil tage en løbetræneruddannelse hvilket vi 

støtter op om. 

DGI har tillbudt at komme i klubben, eller at vi møde op hos dem d. 7. marts hvor 3 fra bestyrelsen 

får undervisning i hvordan man opslår vi events på facebook, både mod betaling og gratis. 

Der afholdes kursus d. 26/3 i kost og ernæring. 

Det arbejdes på at lave en liste over de arrangement, hvor vi deltager både som aktive, men også 

socialt bagefter, hvor der ikke tages hensyn til hvor lang tid løberne er om at tilbagelægge 

distancen. En mulighed kunne være dem som kommer ind og hepper. 

Atletikudvalget. 

Intet Carsten Sørensen meldte afbud 

Vi overvejer vores deltagelse i DT-turnering, da det måske kan være svært at stille fuldt hold til alle 

disciplinerne. 

Der er 4 deltager til DM inde. 

Ungdomsudvalget. 

Der er afholdt pokalfest for de store, hvor forældreudvalg stod for at arrangere maden 

Der kommer nye trænere til B2 holdene og en ad hoc. 

Stadion er booket d 27. maj hvor vi får besøg fra Frederiksberg. Vi skal have hjælp til Mars. 

Stævnet bliver afholdt i tidsrummet kl. 17-20. 

Mikael Krag – fra til Aksel – har tilbudt at lave statistik for børn op til 11 år. 

Der var en snak om hvilke muligheder der var for afholdelse af pokalfest eller lign. For dem over 19 

år som ikke indgår i ungdomspokalfesten. Det overvejes hvordan det skal løbe af stablen. 

Elite- og talentudvalget. 

På Facebook er der oprette en gruppe Distanceprojekt Bagsværd. Formålet med gruppen er at få 

undersøgt mulighederne med at skaffe sponsorater – firmaer evt. forretninger som Maratonsport. 

Det vurderes også om det skal være enkelt personer eller om det skal dække en gruppe. Som 

udgangspunkt er det Mellem/lang løberne. Det er kun på tegnebrættet. F.eks er det ikke fastlagt 

sponsoratet størrelse, hvad det skal omfatte. En mulighed kunne være at man med sponsoratet fik 
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en portion penge til at kunne købe løbetøj for og i sportsforretningen fik en god rabat, på grund af 

en stor ordre. 

Vores Trimtex aftale står ved magt. Det skal undersøges hvad vi kan uden for aftalen. Carsten får 

tilsendt kopi af aftalen, til nærmere undersøgelse. 

 

3. Generalforsamling. 

Evt. mulighed for samarbejde med anden klub/forening om Genbrugsloppen. Umiddelbart ønsker 

vi ikke samarbejde med en anden klub/forening. Så det kommer ikke med som et punkt under 

forslag fra bestyrelsen. 

Forslag om udmeldelse af genbrugsloppen pga. manglende opbakning. Hvis fastholdelse, så skal 

der nedsættes et udvalg som også skal have nøglerne. Bestyrelsen ønsker ikke at være primo 

modum for genbrugslopperne, hvorfor det foreslås, at der nedsætte en gruppe som varetager det 

administrative med genbrugsloppen. Såfremt der ikke kan blive nedsat et udvalg, bliver klubben 

udmeldt af genbrugslopperne. 

Vi har fået Jakob til at se vores vedtægter i gennem og der er kommet en del redaktionelle 

rettelser. Af ændringer er § 10 hvem der leder klubben og hvornår generalforsamlingen senest 

skal afholdes (senest med udgangen af april måned). §10 er på grund af bankes opfattelse af vores 

regler.  

Udvalgsbeskrivelser. Se i dropboks. Vi skal alle se vores beskrivelser i gennem og komme med 

tilbagemelding hvis der skal rettes noget. 

Vi fastholder kontingentsatsen. I begge vores oplæg til buget er der ikke ændring af 

kontingentstaserne. 

Lis kontakter Lennart som ordstyrer. 

4. Resultatlister - klubrekorder. 

Til næste gang, da Carsten Sørensen ikke deltog. 

5. Evt. 

Der har tidligere været en flidspræmie for seniorer. Den sidste som stå på pokalen er Lis Knudsen 

fra 2012. Vi skal finde ud af hvornår denne pokal skal uddeles i fremtiden. Tidligere var det til 

julefrokosten, men blev flyttet til generalforsamlingen. I 2013 var det Bagsværd Sø løb holdet der 

fik prisen og i 2014 Anne Frankland. Disse 2 normeringer er ikke blevet indgraveret endnu. 

På hjemmesiden er fundet følgende, som stiftelse af pokalen. 

Fra 3/11 2008 Kære alle i BAC, 

 

Med undtagelse af (enkelte) trænere, er alt arbejde i BAC frivilligt og ulønnet. Rundt 
omkring på både løbe-, kaste- og svømmehold ydes der af unge såvel som gamle en 
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kæmpe indsats for at gøre BAC til et endnu bedre sted at træne og udvikle sig. Denne 
store indsats vil bestyrelsen gerne belønne. Ved bestyrelsesseminaret i forrige weekend 
blev det derfor besluttet, at oprette en "flidspræmie" for frivilligt arbejde i BAC. Prisen vil 
blive uddelt til julefrokosten d. 22. november 2008. Men for at uddele den, har vi brug for 
jeres hjælp: 

 

1) Hvem skal nomineres? Har du bemærket folk i BAC, der yder en ekstraordinær og flot 
organisatorisk indsats? En der "samler", "spreder", "for styr på", for "ting til at ske", Så 
nominér vedkommende ved enten at skrive det her på siden, eller send en mail til 
undertegnede: adam.w.neumann@gmail.com senest d. onsdag d. 12. november. {tidligere 
17/11, men rettet pr. 5/11} Dommerkomiteen består i år af undertegnede samt 
bestyrelsessekretær Martin Jørgensen, men fra næste år vil prisen blive uddelt af 
motionsudvalget.  
(Det skal understreges, at det ikke har noget med årets sportspræstationer at gøre, men 
udelukkende fokuserer på "alt det der får klubben til at fungere". 

 

2) Hvad skal prisen kaldes? "Flidsprisen", "Årets BAC-mand" eller noget helt tredje. Gode 
forslag efterlyses! 

 

Med venlig hilsen 

Adam W. Neumann 

Formand for Tri-afdelingen 


