
Bestyrelsesmøde d. 9. marts 2017 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Generalforsamling - herunder forslag til vedtægtsændringer. 

3. Meddelelser fra udvalgene. 

    3a. Formanden. 

    3b. Kassereren. 

    3c. Tri. 

    3d. Ungdomsudvalget. 

    3e. Atletikudvalget. 

    3f. Motionsudvalget. 

4. Evt. 

 
 

 

Tilstede: Bjarne Hingelbjerg, Lis Knudsen, Rasmus Wortziger, Anne Line Mørck, Erik Kold,  
Carsten Rytter, Hanne Hjæresen (referent). 
Fraværende: Martin Buhl. 
Gæst: Sebastian Buschardt  
 

1. Referat fra d. 21. februar godkendt. 

2.  I forslag til vedtægtsændringer rettes der i § 7.5 til ”som ikke er i restance overfor klubben” og 
”For medlemmer under 14 år, udøves stemmeret af medlemmets værge.”  

Vi foreslår oprettelse af et elite- talentudvalg. Dette kræver ændring af § 7.7 pg 9.1. Vi foreslår 
Carsten som formand. 

Beretning fra formand og udvalg lægges på hjemmesiden 1 uge før og skal foreligge på papir d. 
17. marts. Vedtægtsændringer lægges på hjemmeside 8 dage før og hænges op i lokalet. Der 
sendes indkaldelse, beretning og regnskab via Conventus. 

Regnskab og budget fremlægges på generalforsamlingen 

Der vil blive serveret sandwich på generalforsamlingen. 

Der afholdes formøde kl. 17.30. 
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3a.  Der har været afholdt brugerbestyrelsesmøde. Der er svar fra Thomas Høj. Håber at 
kasteanlægget bliver klar til foråret, hvis vejret er til det. Der bliver lavet fugtighedsmålinger af 
græsset hvis fugtigheden er over 40 % må græsset ikke betrædes. Vi får tilsendt 
fugtighedsmålinger hver morgen. Kommunen skal bruge mange penge på Ishockey- og 
svømmehal, der begge har store skader. 

 Carsten laver et skriv vedr. belysningen på stadion. 

Konkurrencerummet gennemgås d. 26. marts. 

Der er kommet tilbud på specialdesignet løbetøj fra Nordic Vision. 

Tilbud om gratis foredrag fra Day Dose, vi spørger medlemmerne på generalforsamlingen om de 
er interesserede. 

Der er kommet sponsorafregning fra OK, vi har fået ca. 800 kr.  

Novo Nordisk sponsorerer ikke længere klubben. 

Anne Line har fået diplom fra lederakademiet. 

Rasmus lægger Day Dose på hjemmeside og fjerner Novo. 

3b.  Har ikke råbalance med for 2017. 

Carsten laver en oversigt over BAC atlet- og elitetalenter til brug for budget. Lægges i Dropbox. 

3c. TRI holder møde søndag – Rasmus deltager. 

3d. Vi får sandsynligvis Pokalen i Kronborg Games. 

Græsplejen er flyttet 1 uge, så vi kan afholde sommerferieaktiviteter. Vi har fået 10 
instruktørlønninger.  

Nogle af de unge trænere er meget ustabil, hvilket gør at man jævnligt mangler trænere,  vil prøve 
at tale med dem. 

Sebastian fortæller om Skole OL: Har lavet invitationer og sendt til skolerne. På nuværende 
tidspunkt er der omkring 160-170 tilmeldte deltagere. Der kan være op til 500 deltagere. Vi får 
10.000 kr. for at afholde 1 dag + 25 kr. pr. elev. Har været til konference om Skole Ol i 
Middelfart og talt med og fået input fra andre, som tidligere har afholdt Skole OL. Vil muligvis 
prøve at indlægge ekstra øvelser så som Hæk og Hurtigløb. Vil prøve at spørge BVK om de være 
med og prøve at lave noget alternativ til Skole OL. Vil ikke bruge EL- tid, da erfaring siger det 
fungere bedre uden. Vil indkøbe farvebånd til hver bane, så tidtager kan se hvilken bane eleven 
løber på. Har spurgt Novo om de vil sponsorere, hvilket der har sagt nej til. Prøver at kontakte 
Meny.  Skriver til klasserne, at de dagen før kan sætte deres egen pavillon op. Skole OL skal 
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omtales på generalforsamlingen. 

3e.  Afholde et møde efter generalforsamlingen om målsætning for Elite-talent  - elitekrav – C 
krav og ATK. 

Lis har sendt et forslag til Tennis om ændring af brugstider i Hallen – de var ikke interesserede. 
Har sendt ansøgning om mere haltid. 

Materiel er ikke tjekket siden sidst. Der mangler bl.a. 2 750 g diskos samt balancebrat. Har fundet 
diverse ting bl.a. veste i skolernes skabe. Der bliver lagt skoleting ind i vores rum. Motionister 
har glemt at låse træningselastikker inde.  Vi skal tale med pedellen og bede om adgang til alle 
skabe, for at se om vi kan finde manglende diskos. 

Der indkøbes ny hængelås med kode til skuret. Erik køber. 

Der skal laves en fane på hjemmesiden til diverse merchandise.  

3f. Der er Flødebolleløb d. 20. april med chiptagning. Der er brug for lidt flere hjælpere.  Spørge 
Torben om der er mulighed for et 2 km. løb for børn. 

Det er usikkert om kasteanlægget bliver færdigt til veteranholdkampen d. 25. maj. 

”I gang med løb” har coopertest d. 13. marts og afslutning d. 25. marts. 

Hold 4 vil blive delt, Bjarne Henriksen tager de hurtigste og Lis de øvrige. 

Vi vil prøve at afholde baneturnering gerne i juni. 

4. Bestyrelsen er inviteret til at deltage i kommunens reception for Andreas Bube. 

Vi deltager i Gladsaxedagen til august – skal på dagsordenen på næste bestyrelsesmøde. 

Sofieskolen har bedt om lov til at bruge stadion d. 26. august. Det er i orden i år, men vil gerne 
bede om at flytte deres arrangement i september i årene fremover. 

Aktivitetslisten skal sættes på dagsordenen på alle bestyrelsesmøder. 

 

 

 

 

  
 

 


