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Dagsorden: 

1. Røgfri forening/opstart af /løb og funktioneltræning for forældre på sidelinjen ved Anita Hyldal Pedersen. 

2.. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

3. Meddelelser fra udvalgene. 

 Formanden. 

 Kassereren. 

 Tri-udvalget. 

 Ungdomsudvalget. 

 Atletikudvalget. 

 Motionsudvalget. 

 Elite-talentudvalget. 

4. Decentral talentudvikling. 

5. Dropbox. 

6.. Evt. 

Tilstede: Anne Line Mørck, Carsten Rytter, Carsten Sørensen, Brian K. Lassen, Lis Knudsen, Jakob 

Rønhoff Hyllegaard og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Josefin Rønhoff Hyllegaard. 

Referat: 

1. Røgfri forening/opstart af /løb og funktioneltræning for forældre på sidelinjen ved Anita Hyldal 
Pedersen: DGI København har indgået et partnerskab med Gladsaxe og Københavns kommuner om 
røgfri/tobaksfri træning. Gladsaxe Kommune har besluttet at alle stadion i kommunen skal være røgfri. Der 
vil blive lavet enkelte rygezoner på stadion. Vi bakker selvfølgelig op omkring et røgfrit stadion. Det vil bive 
lagt på hjemmesiden og indskrevet i velkomstbrevet. 

Sundhedsstyrelsen har sammen med DGI lavet et uddannelsesprogram for løb og funktionel træning for 
forældre på sidelinjen. Hvis vi er interesseret kan vi få et tilskud på ca. 12.000kr. til opstart af dette. Vi skal 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 

3. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden: Et forældrepar har spurgt om det er ok at lave en sponsoraftale med Marathonsport. Vi 
har ikke eksklusiv aftale med nogen firmaer, så det er ok, så længe det ikke kommer i karambolage 
med klubbens aftale med Trimtex vedr. klubtøj. 
Der har været afholdt møde terminsmøde i DAF. Vi får DM i kastemangekamp 21. – 22. august      
2021. 
DAF`s årsmøde er udskudt til 28. november 2020. 
Der bliver afholdt informationsmøder om ungdomsuddannelser og eliteidræt i Team Danmark regi. 

 Kassereren. Afventer svar fra Mobil Pay, rykker for svar. 
Der er stadigvæk en del fra ungdom, der ikke har betalt kontingent, selv om de har deltaget i 
stævner. Skal rykkes. 

 Tri-udvalget:  Vi har fået til at starte svømning i Blågård Svømmehal. Enkelte deltager i trailløb 
rundt omkring. 

 Ungdomsudvalget: Vi har fået 100 refleksveste fra trygfonden til børnene. 
      Trænerne er begyndt at tale med børnene om deres kommende oprykning. 
      Prøver at finde forældre, der gerne vil være teammoms – dads for de 10-11-årige. 
      Har rettet henvendelse til kommunen vedr. opsætning af telte på stadion i vinterhalvåret, har endnu   
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      Ikke fået noget svar. 

 Atletikudvalget: Der er opdateret 8 rekorder. 

 Motionsudvalget: Vi har afholdt BAC-løb med 43 deltagere. Deltagerne har givet udtryk for stor 
tilfredshed med løbet, så vi vil nok lave et løb på et senere tidspunkt. 

      Gang med løb har 30 deltagere og det er forløbet rigtig godt. 

 Elite-talentudvalget: Forsikringsselskabet har ladet høre fra sig i forbindelse med aflysningen af 
træningslejren sammen med i Portugal. Der er et loft på 70.000 kr. Der skulle have været 3 klubber 
med, som hver i sær har anmeldt deres tab, men forsikringsselskabet betragter træningslejren som 
et event og vil derfor ikke dække hele beløbet.  

4. Decentral talentudvikling: Vi forventer at få 10 -11 atleter med i DTU. Klubben dækker 25% af   
atleternes udgifter til dette. Der skal rykkes for, hvem der kommer med i CTU. 

5. Dropbox: Vi flytter vores dokumenter fra Dropbox til Drev. Prisen for Dropbox er alt for høj. 

6. Evt.: Vi har fået et par ekstra hjælpere til tidtagningsanlægget. Desværre mangler der nogle kabler og 
et stativ. Så snart vi har fået dette, skal vi i gang med at øve os i brugen. 

      Trimtex webshoppen åbner snart for salg af klubtøj. 
      Klubbluser til medlemmerne købes, det varer omkring 6-8 uger før vi modtager dem. 
      Der vil blive sendt en mail til træner inkl. tidtagningsholdet hvor de skal vælge mellem tn løbejakke eller                      
¨     dynejakke. 
      Josefin har talt med et firma ang. ny hjemmeside, vil præsentere dette på næste møde. 

 

 

 


