
Bestyrelsesmøde 4. maj 2021  

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.  

2. Meddelelser fra udvalgene:  

● Formanden.  
● Kassereren.  
● Tri-udvalget.  
● Motionsudvalget herunder Tracks.  
● Ungdomsudvalget.  
● Atletikudvalget.  
● Elite/talentudvalget.  

3. Generalforsamling.  

4. Coronarestriktioner.  

5. Faciliteter.  

6. FIG.  

7. Evt.  

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

Referat:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.  

2. Meddelelser fra udvalgene:  

● Formanden: Både Gladsaxedagen og Gladsaxeløbet 2021 er aflyst.  
● Kassereren: Vi har fået leveret få klubbluser i str. medium. Bestilling på flere er sendt 
● Tri-udvalget: Intet.  
● Motionsudvalget herunder Tracks: VI har mangler for hjælpere til Tracks, opslag lægges op i aften. 

Der skal bestilles startnumre, Sargen er ved at blive lagt. Har bedt om strøm. Der skal opsættes 
kamera, der kan optage i mørke, hvis stævnet trækker ud. Løbesko skal overholde gældende regler, 
ellers vil evt. rekorder ikke kunne godkendes.  
Vi har ikke kunnet få tidtagningsudstyret til at virke endnu, så det kan desværre ikke bruges 
til Tracksstævnet.  

● Ungdomsudvalget: Vi er i gang med ”Ugens udfordring” Det forventes at stævner snart begynder 
igen. Har ryddet op i skuret og bedt trænerne sørge for at materialerne fremover lægges på deres rette 
pladser.  

● Atletikudvalget: Der er opdateret mange klubrekorder siden sidste møde.  
Har været til møde ang. stævneadministrationsplatformen Roster Athletic.  

● Elite/talentudvalget: Laktatmåler er kommet hjem. Hver måling koster 25. kr Henvendelse om 
måling til Carsten R eller Jakob med samtidig afregning.  
Er ved at planlægge internationale og nationale stævner til Joel. Landstræneren er ved at lave en 
aftale med Panuminstituttet, hvor Joel vil blive testet jævnligt.  
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3. Generalforsamling: Er stort set på plads. Vi mangler en dirigent. Lis spørger Bjarne Henriksen. Husk tak 

til Brian og Marianne.  

4. Coronarestriktioner: Der kommer nye lempeligere restriktioner fra på torsdag. Vi mangler vejledning fra 
myndigheder ang. brug af coronapas. Så snart de foreligger, ser vi på hvordan det kan løses.  

5. Faciliteter: Spydkasttilløb er stadig ikke lavet. Der er ikke flere penge på stadionbudgettet, så vi skal 
søge om penge før det kan laves. Skal gerne være klar, når vi skal have DM i kastemangekamp i august. 
Skøjtehallen er ikke stor nok til en rundbane, men vores ønske ligger stadigvæk hos kommunen. En hal 
kunne lægges i forbindelse med byggeriet af den ”nye Skovbrynet skole”.  
Der skal etableres kunstgræsbaner og BB har spurgt om brug af bane onsdag og fredag i perioden 17. maj til 
20. juni. Fredag er ok, men onsdag er der sprinttræning. Kan evt. aftales et tidsrum med sprinterne, hvor der 
kan spilles bold.  
For at sikre at ikke alt for mange uvedkommende har adgang til ”Skuret” besluttes det at skifte låsekoden 
hvert 2. år.  
Skal have møde med Thomas om kasteanlægget. Kuglenedslagsområdet skal klargøres til DM i 
kastemangekamp til august.  

6. FIG: Lis har været til Repræsentantskabsmøde i FIG- er genvalgt som revisorsuppleant. Første 
netværksmøde i ”Idrættens stemme i Gladsaxe” holder møde 11. maj. Lis deltager.  

7. Evt.: Porten ved cykelklubhuset skal rives ned, hvilket betyder at ”Pølsevognen” skal flyttes tilbage til 
skuret. Bestyrelsen ser på ”Pølsevognen” på næste møde. Trimtex har fået nye produkter bl.a en basic T-
shirt af polyester til 45 kr., Kan evt. bruges til arrangementer, hvor man gerne vil optræde i ens beklædning 
mod betaling.  
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