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Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Meddelelser fra bestyrelsen. 

 Formanden. 

 Kassereren. 

 Tri-udvalget. 

 Motionsudvalget. 

 Atletikudvalget. 

 Ungdomsudvalget. 

 Elite- talentudvalget. 
3. Generalforsamling. 
4. Resultatlister og klubrekorder. 
5. Evt. 

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

Afbud: Martin Buhl. 

 

Referat:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 
 

2. Meddelelser fra udvalgene: 
 

 Formanden: Carsten R og Anne Line har været til møde om et evt. tværregionalt 
samarbejde omkring en sportshal. 
Tirsdag d. 19. marts er der møde i Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget, hvor Idrætsforeninger 
og andre får mulighed for at informere udvalget om ønsker for idrætsfaciliteter. Anne Line 
og Hanne deltager. 
BID – Bagsværd inviterer til samarbejde om FN`s verdensmål. Fysio Danmark vil gerne 
have deres kunder til at løbe – det kunne evt. byttes med, at vi må bruge deres løbebånd 
om vinteren, vi kunne tilbyde deltagelse i TRACKS, når det holdes på Bagsværd Stadion. 
Næste møde er 26. marts 08.30. 
Trimtex er åben. Lukker om 3 uger. 
Thorbjørn repræsentere BAC i trænersamarbejdet i Talent- Elitenetværket i Gladsaxe. 
Der er brugerbestyrelsesmøde d. 6. marts.   
 
 

 Kassereren: Regnskabet er underskrevet og klar til generalforsamling.   
Der er kommet et forslag om støttemedlemsskab. Er allerede indeholdt i vedtægterne § 7.5. 
Transportstøtte er udbetalt som en stor sum, så det ikke er muligt at se, hvor meget den 
enkelte har fået i støtte. 
 

 Tri-udvalget: Der er ikke noget forslag til ny kontaktperson. 
 

 Motionsudvalget: Der er DM i Cross på lørdag med 22 deltagere fra BAC.  
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Frostcup er afsluttet med rigtig mange gode resultater for BAC-løberne. 
Deltagerne i ”I gang med løb” får tilbudt medlemskab af BAC med nedsat kontingent for 
resten af året. 

 Atletikudvalget: Master har spurgt om de må afholde et stævne. Der gives afslag, da de 
ikke selv hjælper til. Carsten S sender svar til Marianne Søderberg. 
Der skal snart tilmeldes hold til DT. Vi skal finde ud af, om vi er i stand til at stille hold. Der 
skal sendes besked ud til alle der kan tænkes at ville med på et af holdene. 

 

 Ungdomsudvalget: Mikael Kragh Winther har påtaget sig at lave statik for de indtil 10-
årige,  
12-15 års piger skal på camp. Der søges tilskud hos DAF. 
Arbejder på at lave et arrangement med ”Mental motion”.  
Vi mangler et hold for 14+ der bare gerne vil løbe lidt. 

 

 Elite- talentudvalget:  Der har været afholdt inde DM med deltagelse af 4 BAC-atleter. Der 
har også været afholdt inde EM med deltagelse af Andreas Bube fra BAC. 
Der er sendt tilmelding til ATK både i Ballerup og Helsingør. 
Joel har fået et sponsorat med Marathon Sport. 

 
3. Generalforsamling:  Forslag til vedtægtsændringer er klar og skal lægges på 

hjemmesiden, 
Tidtagning er indeholdt i budgetforslaget. 
Hvis vi skal fortsætte på Loppen, skal der findes et par stykker på GF, der vil påtage sig at 
være ansvarlige for arbejdet på Loppen. 
 

4. Resultatlister og klubrekorder:  Skal tages op på næste møde. 
 

5. Evt.:  Gladsaxedagen bliver d. 24. august. Vi deltager, men kun med en bod – ingen 
aktivitet. 
Vi prøver at lave yoga i løbet af foråret.  
      

 
 

 

 

 

 

  


