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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. Løbebånd i cykelklubhuset.  

4.  Møde med CC Gladsaxe og Team Hustler (De andre brugere af cykelklubhuset)  

5. Evt. 

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

Afbud: Martin Buhl. 

Referat: 

1. Referat fra sidste møde godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 
Formand: Mandag d. 3. september er stadion igen udlejet fra kl. 08.00 – 20.00 til et filmselskab der skal 
afholde casting på stadion med deltagelse af ca. 80 personer.  De har lejet vægtsal, vores lokale, 
omklædning og cafe. Anne Line kontakter Thomas for at få mere at vide, da det giver os nogle udfordringer. 
Udover de mange børn der har træning den dag, starter ”I gang med løb” op d. 3. september. 
Trappen ind til stadion er blevet flyttet og det er blevet rigtig pænt. Det er besluttet at lave en bom i stedet 
for bump pga. at kommunen skal køre bil og traktorer uden gener for personalet. Taler videre med 
forvaltning og kommunen om dette, gerne sammen med fodbold og vægt, da der er problemer med 
forbipasserende cyklister i høj fart.  
Der skal være Glad OL d. 30. – 31. august. Inger har spurgt om de må låne forskellige remedier. 

Kasseren: Vi har fået ca. 30.000 kr. mere i tilskud fra kommunen end vi har budgetteret med. 
Kommunen yder tilskud til 1 træner for hver 10 atleter, der skal til stævne.  Prøver at tale med kommunen 
om dette, da vi er nødt til at have både løbe- kaste- og springtræner med. 
Vi har fået 20.00 for skole OL, der var budgetteret med en indtægt på 10.000 kr.   
Der er stadigvæk ikke kommet penge fra Genbrugsloppen. 
Det besluttes at vi flytter al bankaktivitet til Danske Bank. 
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TRI: Intet. 

Atletikudvalget: Der er tilmeldt 5 til store DM. Vi deltager med et hold i Kvalifikation til elitedivisionen. 
Der er kommet henvendelser om både senior-og mastertræning.   
Der arbejdes på at skabe bedre seniortræning. Vi skal sondre mellem senior- og veterantræning.  
Marianne Søderberg har spurgt til bestyrelsens holdning til veterantræning. Carsten S taler med Marianne.  
Stangspringsoverligger kan ikke findes, vi skal have anskaffet en ny. Mangler stænger der kan løfte 75 kg., 
skal indkøbes. Mangler kosteskafter, der skal købes 10 - 15 stk.  

Ungdomsudvalget: Der sker ikke så meget, da vi stadigvæk mangler en udvalgsformand.  Folderen vi har, 
skal opdateres. Velkomstmail skal også opdateres. Evt. lave en til ungdom og en til voksne.  Der er snart 
DMU, og der lægges tilmelding på hjemmesiden.  
Vi har haft et godt trænermøde.  
Har talt om hvad vi vil. B2-1 og B2-2 skal tage stilling til om de forsat vil træne hver for sig elle om de 
fremover skal træner i fællesskab.  Vi skal også finde ud af hvad vi gør ved de der vokser ud B3. 

Motionsudvalget: Når man tilmelder sig et løb/stævne skal melde sig til som Bagsværd Atletik Club. 
Vi har fået henvendelse fra Henrik Nygaard DGI – deltager i vores bestyrelsesmøde d. 23. oktober.  På som 
punkt på dagsordenen. 
Planlægger 2 foredrag, et om træning til langdistanceløb, (både 5- 10- halv- og helmarathon) samt et 
foredrag om aldersrelateret træning (kan evt. bruge DGI til dette).  Henrik som punkt på dagsorden.  
”I gang med løb” starter op 3. september. Er lagt på klubbens og kommunens hjemmeside samt på diverse 
facebooksider. 
Har fået hjælp til sommerfesten, også til musik. Tilmelding til sommerfest lægges på hjemmesiden. 

Elite-Talent udvalget: Mia har været til Junior VM, Anton til U18 EM og Mia har været til junior NM. Bube 
har været til EM, hvor det gik rigtig godt. Vi har en del lovende talenter på vej.  

3. Løbebånd i cykelklubhuset: Har fået tilbud på løbebånd.  Kunne placeres i det lille rum i cykelklubhuset - 
har talt med de øvrige klubber - har talt med Thomas - skal tale med ejendomscentret. Skal kunne låses, så 
det ikke kan bruges af alle og en hver. Kan søge forskellige fonde, bl.a. har DGI en, hvor der er mulighed for 
at søge tilskud til løbebånd.  

4. Møde med CC Gladsaxe og Team Hustler: Der skal arrangeres et møde med CC Gladsaxe og Team 
Hustler. Der mangler aftaler om hvordan og hvornår vi kan bruge cykelklubhuset.  Prøve at lave en aftale 
om fælles cykeltræning.  Der skal laves aftale om, hvordan rengøring skal fordeles.  

5. Evt.:  Jacob vil gerne tage træneruddannelse - Lis og Jacob finder kurser.  
Boldklubben er blevet spurgt om deres behov for flere værdibokse – de vender tilbage med svar. 
 


