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Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Meddelelser fra udvalgene 

 Formanden 

 Kassereren 

 TRI-udvalget 

 Atletikudvalget 

 Ungdomsudvalget 

 Elite-talentudvalget 

 Motionsudvalget 

Husk der kun er afsat 5 min. til hvert udvalg bortset fra formanden. 

3. Persondataloven (20 min.) 

4. Fastlæggelse af rettigheder til adgang og ret til ændringer på hjemmeside og i Conventus. (10 min.) 

5. MobilePay (10 min.) 

6. Pølsevogn (5 min.) 

7. Forslag om kontingentfritagelse for trænere på motionsholdet mandage (se mail fra Mogens Larsen). (20 

min.) 

8. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder resten af året. (10 min.) 

9. Evt. 

 

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

Afbud: Carsten Rytter, Martin Buhl og Carsten Sørensen. 

 

Referat:  

1. Referat fra sidste møde godkendt. 

2. Formanden: Carsten Sørensen indtræder i bestyrelsen som atletikudvalgsformand. 

Kommunen overholder persondatalovens § 11. vedr. registrering af cpr. numre i forbindelse med 

udlevering af Salto.  Der er 3 muligheder for at blive oprettet – Brugeren sender navn og cpr. På mail – 

Brugeren ringer til administrationen og oplyser navn og cpr.– Brugeren møder personligt op i 

administrationen og oplyser navn og cpr. Vejledning lægges på klubbens hjemmeside. 
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Der har været flere episoder med uvedkommende (hankøn) i Dameomklædning og tyveri både fra herre og 

damegarderobe. Vi beder om at få salto på omklædningsrummene gerne fra 1. juni. 

Der er blevet sat røgalarm op i Cykelklubhuset. Evt. overnatning i Cykelklubhuset skal altid anmeldes til 

Beredskab Øst senes dagen før overnatning finder sted. Vejledning hænges i klublokalet og lægges på 

hjemmesiden. 

Anne Line er blevet registreret som formand i DAG. FIG har fået mundtlig besked om formandsskiftet. 

Kassereren: Intet til punktet. 

TRI-udvalg: Martin har sendt sin beretning–den lægges op på hjemmesiden. 

Atletikudvalget: Der er tilmeldt både et Dame- og Herrehold til DT. Vi kan desværre ikke selv påtage os en 

runde, da stangspring er blevet ødelagt. Kasteanlægget er stadigvæk meget sumpet, kommer 

ekstrabelægning bag kasteanlægget og fliser omkring kuglestød. Der kommer ny tartan på 

højdespringsanlægget i løbet af sommeren. Tilløb til længespring ønskes renoveret. 

Vi deltager i Gladsaxedagen igen i år d. 25. august. Der er informationsmøde d. 12. april og 13. juni. Hanne 

deltager. Visitkort til brug for Gladsaxedagen skal laves uden dato og årstal. 

Ungdomsudvalget: Der er endnu ikke lykkedes at finde en ny udvalgsformand, der arbejdes videre på det. 

Det er muligt at søge om Idrætspas til økonomisk trængte familier, som ikke har råd til at betale kontingent. 

Elite-talentudvalget: Intet til punktet. 

Motionsudvalget: Vil prøve at få lavet nogle foredrag, f.eks., hvordan træner vi når vi bliver gamle, skadefri 

træning etc.  Regner med det bliver efter sommerferien, ungdom er også velkomne til at deltage. Kontakter 

Rasmus vedr. baneturnering d. 29. maj og Gladsaxeløbet d. 3. juni. 

3. Persondataloven: Fremover må persondata, som medlemmers navn og adresse kun stå i Conventus og 

ikke i et privat register. Dvs. alle medlemmer registreres i Conventus og mail der sendes i klubregi skal 

sendes via Conventus. Ventelister til hold skal oprettes i Conventus og man er først på venteliste, når det er 

registeret i Conventus. Lis laver vejledninger om brug af Conventus. Lis indkalder alle træner til møde om 

brug af Conventus. 

4. Fastlæggelse af rettigheder til adgang og ret til ændringer på hjemmeside og i Conventus: Hele 

bestyrelsen skal have de samme adgange til både hjemmeside og Conventus. Lis laver en liste over hvem 

der har og hvilke adgange i Conventus. Bestyrelsen holder et møde d. 19. april, hvor vi brainstormer om 

klubbens hjemmeside. Klubbens webmaster Martin Bo inviteres. 

5. MobilePay: Lis er ikke kommet videre med det. Tages op på næste møde. 

6. Pølsevogn: Anne Line kontakter Martin Buhl om emnet. Tages op på næste møde. 

7. Forslag om kontingentfritagelse for trænere på motionsholdet mandage (se mail fra Mogens Larsen): 

Det besluttes at give en halv træner kontrakt til hver af trænerne på mandagsholdet. 
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8. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder resten af året: Der vil blive afholdt bestyrelsesmøder flg. datoer i 

2018 og 2019:  

Torsdag d. 26. april, tirsdag d. 29. maj, tirsdag d. 19. juni, tirsdag d, 14. august, tirsdag d. 25. september, 

tirsdag d. 23. oktober, tirsdag d. 20. november, tirsdag d. 18. december, torsdag d. 17. januar. Torsdag d. 7. 

februar og tirsdag d. 5. marts. Der vil blive afholdt generalforsamling torsdag d. 14. marts 2019. 

9. Evt.:  Vi søger genbrugsloppen i april og efteråret 2018 samt forår 2019 og gør opmærksom på vi ikke 

ønsker salgsdag op til en ferie/helligdag, som vi hidtil har fået.  Der er fællesarbejde i uge 17, en halv 

tømning og salg op til kr. himmelfartsdag. Der er fællessalg i uge 24. Fællesoprydning i sommerferien og 

fællessalg i uge 32. 

Stafet for livet bliver afholdt d. 15. – 16. september i Gladsaxe Kommune. 

Der skal laves idrætsfaciliteter ved Værebro – vi skal byde ind med ønsker til dette.  

 

 

 

 

  

 

 


