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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. Gladsaxedagen. (10 min.) 
4. Persondataloven. (20 min.) 
5. Indstilling til Nordeaprisen. (10 min.) 
6. Kategorisering af indlæg på hjemmesiden. (10 min.) 
7. Evt. 

Tilstede: Carsten Rytter, Carsten Sørensen, Anne Line Mørck, Lis Knudsen, Jakob Rønholt 
Hyllegaard og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Martin Buhl. 

 

Referat: 

1. Referat fra sidste møde godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

Formanden: Der skal gøres i stand efter indspilning af film, vil beder om at få lov til at beholde den 
blå farve på væggen, tapet over åbning til Boldklubbens lokale skal fæstnes ordentligt. 
Der er stor mangel på værdibokse, vi anmoder kommunen om at få opsat flere. 
Vi har tømning på Genbrugspladsen d. 4. og 8. juli, der er 2 tilmeldinger d.4. juli, ingen til d. 8. juli. 
Til fællessalg d. 11. august er der 1 tilmelding.  

Kasseren: Vi har fået 30.000 kr. mere kommunen end vi har budgetteret med.  Kan måske bruge 
pengene på et løbebånd. Prøver at undersøge markedet. Hvis vi beslutter dette skal det tages op 
på en (ekstraordinær) generalforsamling. 
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Vedr. det nye bookingsystem er alt endnu ikke komme på plads.  Det er kun bestyrelsen der skal 
have adgang til at booke. 
Har talt med banken og vi er nu registreret på CVR nr.  Har talt med banken om at få Mobil Pay. 
Der indkøbes en ny Printer. 
Vi har endnu ikke modtaget penge fra Genbrugsloppen. 
Klubben betaler stævnegebyr samt transport og overnatning for træner i forbindelse med 
Verdensungdomsspelen. Evt. udlæg betales af klubben. 

Tri-udvalget: Intet. 

Atletikudvalget: Vi har afholdt en Masterturnering d. 13. juni. Afviklingen fungerede meget godt 
trods lidt problemer med teknikken og lidt forvirring omkring hvem der var stævneleder. Fremover 
skal vi have styr på hvem der styre stævner. 

Ungdomsudvalget: Mandagsholdet holdt sommerafslutning i går. Forældre er blevet spurgt om de 
vil hjælpe til som trænere eller anden form for hjælp. 
Tirsdagsholdene har holdt sommerafslutning d.d. De børn der har solgt mange Lillebrorlodder har 
fået en nøglering i præmie.  En enkelt har solgt 110 lodder og fået en rygsæk i præmie. 
Har fået sagt pænt farvel til Erik Kold der stopper som træner med udgangen af denne måned. Har 
forhørt sig om, der er nogen der gerne vil være træner. 
Phillipa starter som træner for mandagsholdet i stedet for Mia. 
Holder et møde den sidste uge i juni, hvor man invitere de som har givet udtryk for de måske 
gerne vil påtage sig en opgave enten som træner, udvalgsmedlem eller formand for 
Ungdomsudvalget 

Motionsudvalget: Der er evalueringsmøde om Gladsaxeløbet i næste uge.  
Vi har holdt trænermøde, hvor vi har fordelt træningsdatoer for de enkelte trænere.  Forsøge at 
lægge træning til nogle fokusløb, i første omgang Eremitageløbet, BT`s halvmaraton og Frostcup. 
Vi starter ”I gang med løb” op igen i forbindelse med DHL-stafetten til september. 

Elite-Talentudvalget: Der har været en del gode resultater – både blandt løbere og springere og 
der er blevet sat en del personlige rekorder.  Mia har sat klubrekord på 800 m – Joel har vundet 
3000 m forhindring og sat en stor personlig rekord. Joakim og Anton har også løbet rigtig godt. 

Der har været besigtigelse af græsset som mangler vand- vandingsanlægget fungerer ikke 
optimalt. Forsøgsordningen fortsætter.  Der skal sandsynligvis være stor service af græsset næste 
sommer. Vi vil gerne have besked hurtigt af hensyn til planlægning af sommeraktiviteter.  Vi har 
kasteanlægget som kan bruges i den periode.  

3. Gladsaxedagen: Vi har fået tildelt plads i samme område som sidste år, men i år skal vi selv 
finde ud at fordele arealet med de øvrige klubber.  Der er bestilt en baldakin som sidste år, men 
det er ikke sikkert vi får en, måske bliver det en parasol i stedet. Der er også bestilt bord, 2 stole, 2 
cafeborde samt et A-skilt.  Cafebordene er ikke helt sikre, kommunen har ikke så mange af dem. 
Der skal laves flyers om ”I gang med løb” til uddeling på dagen.  
Vi laver Kuglestød og længespring, hvor man får en pins, når man har deltaget. 
Vi skal gerne have lidt flere til at hjælpe på dagen end de 4 vi var sidste år. 
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4. Persondataloven: Anne Line, Lis og Hanne arbejder videre med Persondataloven. Det vi har nu 
lægges op og må rettes til hen ad vejen. 

5. Indstilling til Nordeaprisen: På trænersiden indstiller vi Carsten Rytter og på aktivsiden Andreas 
Bube. 

6. Kategorisering af indlæg på hjemmesiden: Indlæg på nyheder er forbeholdt mesterskaber.  
Vi har fået en liste over de personer der har VIP-rettigheder til hjemmesiden. Fremover vil det kun 
være bestyrelsen der har disse rettigheder. Enkelte personer kan en særlig tilladelse til at opdatere 
et mindre område, hvis der er behov for dette. Hvis man ønsker indlæg, opslag eller lign., som ikke 
hører til under medlemsindlæg, skal man altid rette henvendelse til bestyrelsen.   

 7.  Evt. Onsdag og fredag har boldklubben ret til at bruge kasteområde.  Der skal laves en seddel 
med angivelse af tidsrum, så man kan se hvem der har retten til området. Lamineres og sættes på 
skuret. 

 

 

 

 

 

 


