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NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I 
BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 
 
Tirsdag12. marts 2012 kl. 19.00 på Bagsværd Stadion 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse 
 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
 
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
 
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag                                                 
 
6. Valg af Formand (valget sker i ulige år) Bjarne er villig til genvalg 
 
7. Valg af sekretær (valget sker i ulige år og skyldes at Helga har ønsket at 

stoppe.) VAKANT 
 
8. Valg af 5 udvalgsformænd (for TRI-, Stævne-, & Atletikudvalget i ulige år, og for 

Ungdoms- & Motionsudvalget i lige år) Her er Ungdomsudvalgsposten 
VAKANT da Inger Hammeken stopper! Desuden er der brug for en ny 
Atletikudvalgsformand, da Marianne Søderberg har valgt at stoppe efter 1 år. 
Den nye udvalgsformand vil således blive valgt for 1 år. 

 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
10. Evt. 

 
 
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 
14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og offentliggøres på foreningens 
hjemmeside og på opslag i klublokalet senest 8 dage før generalforsamlingen. 
Send til formand@bagsvaerd-atletik.dk, eller læg det i postkassen i klublokalet på 
stadion. 
 
Og sidst men ikke mindst vil der være lidt mad og drikke  til at stille den værste sult 
efter træningen. Så vel mødt tirsdag den 12. marts kl. 19:00 
 
Mvh. Bjarne Hingelbjerg 
Formand i Bagsværd Atletik Club 

mailto:formand@bagsvaerd-atletik.dk
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Indkommeforslag:  

a)  Bestyrelsen foreslår at kontingentet for ungdom sættes op med 

50 kr. halvårligt til 450 kr./halvårligt. Seniorer fortsætter med 

kontingent på 450 kr. 

Forslaget behandles under punk 4 (Forelæggelse af budget 

og fastsættelse af kontingent). 

 

b)  Vi henstiller hermed til bestyrelsen om at skifte farven på 

klubshortsene fra blå til sort. Grunden til det er, at der ikke er 

særlig mange udbydere af den særlige blå farve, og hvis man 

ikke er tilfreds med den model, der udbydes gennem klubben, 

har man så og side ikke andre muligheder på markedet. Da det 

ydermere ikke er en gængs lagervare, er sidste øjebliks 

bestillinger heller ikke muligt af denne type shorts. Det vil give 

os en lang større fleksibilitet såvel inden for mærker som 

leveringstid, hvis vi kunne skrifte til sort, som er en 

standardvare inden for de fleste mærker. 

 

Med venlig hilsen  

Emilie Fraisse og Josefine Rytter 

Mellem/Lang løbegruppen. 
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Formanden  Af Bjarne Hingelbjerg 

 
De Olympiske Lege 2012 i London. Jeg tror det er første gang Bagsværd Atletik Clubs 
40 år gamle navn blev nævnt i næsten samtlige danske medier!   
 
Alle med bare den mindste berøring med klubben har formentlig diskuteret med 
venner, familie og kolleger; tænk nu hvis Bube får medalje! Nervepirrende! Nu blev 
det ikke til medalje, men alligevel fik vi vist alle sammen nogle mindeværdige timer 
foran fjersynet, og undertegnede ærgrede sig gul og grøn over ikke i tide at have 
meldt klart ud at: Jeg kunne godt tænke mig at være dommer til OL.! (Jeg var 
inviteret, men kunne ikke lige 1½ år i forvejen finde ud af at få det planlagt). Øv.  
Det var alligevel en fantastisk oplevelse at følge atleterne på tværs af idrætsgrenene, 
og skulle man måske lægge billet ind på Rio i 2016? Dommerkortet gælder vel også i 
Sydamerika.. Og nogen skal vel følges med A. Bube derover? Alt dette er et stykke ud i 
fremtiden, men det er altid godt at have nogle drømme.  
 
Dansk Atletik Forbund havde valgt at lægge Årsmødet 29. marts i Sydhavnen, så det 
var let at smutte ud og få info om hvad der sker på det niveau. Der skulle vælges ny 
formand da den gamle ”havde valgt” at trække sig. Det var noget med et halvstort 
underskud, som var opstået ved at der var foretaget en satsning på at udvikle 
foreningen. MotionDANMARK er i dag en realitet, men det kræver både arbejde og 
penge at skubbe sådan noget i gang, og samtidig med OL var det ikke noget kønt 
regnskab der blev fremlagt. På sigt har jeg den holdning at MotionDANMARK er en 
rigtig satsning; man burde måske blot have haft en anderledes økonomistyring. Der 
blev dog valgt en ny formand: Karsten Munkvad fra Aarhus, garvet rotte inden for 
atletik. Desuden er Anneline Mørck efterfølgende blevet involveret i børne- og 
ungdomsudvalget. Det er imponerende hvad hun kan overkomme. 
 
Lokalt i Gladsaxe Kommune er der sket det at der er kommet en ny Idrætschef: Holger 
Kortbek, og samtidig har kommunen valgt at nedlægge de to brugerbestyrelser, og 
samle dem til én. Der blev afholdt et valg i efteråret, og da vi plejer at have en vis 
indflydelse i dette organ var det vigtigt for bestyrelsen at have et medlem i den nye 
brugerbestyrelse som dækker hele Gladsaxe. Det gik over forventning, og Anne 
Frankland blev valgt ind med flertallet af afgivne stemmer, og efterfølgende valgt til 
Formand! Ud over at være træner, underviser og formand for Tri-afdelingen er hun så 
altså også formand for Brugerbestyrelsen i Gladsaxe Kommune. Hatten af for det.  
I fortsættelse af dette er der i løbet af året afholdt en række møder med henblik på at 
få liv i cykelklubben som var så godt som afgået ved døden. Det startede med at 
nogen fik besked på at fjerne den cykel, de havde låst fast til radiatoren inden for 
døren, og en forespørgsel om at få en nøgle til cykelklubhuset satte lidt af en lavine i 
gang, så status er at der er nedsat et udvalg bestående af et tidligere medlem af CC-
Gladsaxe, et medlem fra Team Hustler (MTB-klub uden klubhus men med en del 
medlemmer), og vores egen Martin Lohmann(Eks-eliterytter). De har så fået ret frie 
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tøjler til at få en udnyttelse af det fine lille klubhus til igen at fungere som 
samlingspunkt for folk med hang til to hjul og hyggeligt samvær. Pøj, pøj med det.  
 
Stadion er nogenlunde problemfrit. Det er ikke nyt at vi ikke må betræde græsset i 
vinterhalvåret; bare s 
tadig møgirriterende. Der er også stadig buler efter trærødder i bane 1 og 2, men det 
er ikke muligt at reparere dem om vinteren. Der ligger en ny højdespringsmadras og 
venter på sommer i det store skur, og der er lagt fliser rundt om diskosringen inde i 
kasteburet, der er lavet lidt ved kuglestød, og forhåbentlig kommer der også bedre 
styr på hammerkastområdet inden der bliver åbnet en ny skole med mange elever 
lige ved siden af!  
Bagsværd Ny Skole bliver taget i brug her i forsommeren, og det bliver meget 
spændende at se hvordan det kommer til at fungere! Mit ønske vil være at vi får et 
samarbejde op at stå med nogle forhåbentlig atletikinteresserede idrætslærere, som 
kan se en idé i at bruge stadion til noget fornuftig sport, når nu det ligger så tæt på 
skolen.  
 
Ellers har det været et år som har været præget af Formandens manglende 
tilstedeværelse i klubben. Det er kun NOVONordiskLøbet som er fast i min 
træningskalender, og det er ikke fordi der bliver løbet. Lidt cykling, startertjanser og 
så ellers møder, møder og møder er hvad det er blevet til. Det må gerne blive bedre. 
 
Der er en ting som vækker bekymring, og det er den manglende 
Atletikudvalgsformand. Uden en person til at samle og drive nogle dedikerede 
baneatletikfolk er der en stor fare for at vi bliver de nye Blovstrødløverne. Det går 
strygende med at løbe, men at få samlet et hold som vil og ikke mindst kan dyrke 
ATLETIK er en helt anden snak.  
Hvis man sammenligner med børneatletikken som i mange år har været en 
blomstrende del af klubben, er det kun gået baglæns for det der engang var vores 
stolthed. Det er ikke sådan at der ikke sker noget; der er bare lidt for sporadisk 
samling på tropperne. Det er selvsagt noget bestyrelsen har ansvar for, men det er 
ikke ensbetydende med at det er os der har evnerne/tiden til at stå i spidsen for 
gruppen? 
 
Jeg er imponeret over den bunke arbejde flere lægger for dagen, Rytter/Müllertz, og 
Miang Mortensen kastegruppen, og uden Johnny Bagge som samlende figur når han 
ikke er ude med Bube.. 
Martin Bo er en af dem man også altid støder på, og der er masser af andre med god 
energi; vi skal bare have det samlet!  
Klaus Jaqué har trukket fint, men der er ikke mere end 24 timer i døgnet.  
Der ud over er Erik Kold ved at få styr på alt hvad der bare lugter af materiel, ud over 
at være træner. Tak for det Erik.  
 
I løbet at det sidste halve år har vi taget et nyt administrationssystem i brug, og I har 
nok alle fået en mail fra noget der hed Conventus. Det er et ret kompliceret online 
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forenings støttesystem, som vi håber bliver godt for klubben. Når vi selv er blevet 
mere drevne i at bruge det, det kan bruges til næsten al kommunikation i klubben, 
der kan betales med Dankort, sendes mail til træningsgrupper og meget, meget mere. 
Vi skulle meget gerne blive fri for at sende girokort ud, da det er koblet sammen med 
Nets (PBS). Ved indførelsen af Conventus har kasserer Lis Knudsen lagt rigtig mange 
timer i det. Der er mulighed for at gemme al mailkorrespondance, bestyrelsespapirer, 
referater, indkaldelser, beretninger og ikke mindst invitationer til fester i det. Den 
gamle Foreningspakken er hermed udgået. 
 
Af andre ting vi har lavet i bestyrelsen er det DGI samarbejdet der har taget tid. Vi har 
forsøgt at få noget foreningsudvikling op at køre, og er også kommet et stykke 
derudaf. Det er spændende hvad de kan tilbyde, og det er desuden også interessant at 
DAF ind imellem kommer med matchende tilbud. Det ærgrer mig stadig at de to 
forbund ikke blev slået sammen til et; det ville have været en kæmpe fordel for 
klubberne. Men som det er nu plukker vi det bedste fra begge, og jeg håber at I vil 
gøre brug af de tilbud om at komme på kursus eller til foredrag som der ind imellem 
bliver annonceret. Der er alt fra begyndertrænerkurser til IronMantræning, så bare 
kom i gang. Vi spænder faktisk utroligt bredt i klubben, det er bare ikke altid 
informationerne kommer så vidt omkring.  
 
Til slut vil jeg nævne vores venskabsby Neubrandenburg i det gamle Østtyskland, 
som absolut er et besøg værd når de arrangeret Tollenseseeløbet i juni måned. Tak til 
Birgit Kristansen som har været kontaktperson indtil nu.  
 
OG SELVFØLGELIG TAK TIL RESTEN AF BESTYRELSEN! UDEN JER VAR VI 
INGENTING!  
 
Og tak til Alex i caféen; han er en guttermand når vi har brug for hjælp, mad, kaffe, 
m.m. og ligeledes tak til Høj, fodboldklubben og ikke mindst vægtløfterklubben for 
kanongodt samarbejde omkring stadion. Vi finder altid ud af det. 
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Ungdom  Af Anne Line Mørck 

 
2012 var så året, hvor vi havde formandsskifte i ungdomsafdeling og et udvalg blev 
etableret til at bakke op. 
 
Ungdomsafdelingen er vokset til næsten dobbelt størrelse siden samme tid sidste år, 
og det er absolut ikke kun løbere, vi præsterer, selvom vi har mange endda rigtig 
dygtige af slagsen. Vores medlemstal for unge under 25, som er dem, vi indberetter til 
kommunen HAR passeret de 130, hvilket er rigtig flot. 
Vi ud-klægger for tiden rigtig mange dygtige teknikere på de yngre hold, hvilket ses i 
de flotte individuelle og ikke mindst hold konkurrencer for tiden. 
En meget positiv udvikling, så vi heldigvis kan sige at trenden fra de foregående år 
varer ved. 
Det stigende medlemstal har så også øget behovet for trænere, så nye er kommet om 
bord. Vi har heldigvis en meget engageret forældre gruppe, så det var ikke svært at 
finde nye kvalificerede trænere. 
 
Vores trænerstab består nu af en del ung-trænere under 18 år (Sebastian, Mia, Sara 
og Joachim) til det yngste hold (B1) for de 6-9 årige, hvor også Erik, Christian Rohlff 
(Far til Madeleine på samme hold) og jeg selv er på som de voksne. 
Der er så tre forældre (Mette Bang, Martin Rasmussen og Niels-Christian Fobian, alle 
tre med børn på holdet), der alle tre har været på dommer- og trænerkurser og så 
Erik på det tidlige tirsdagshold, der er for de 10 - 12 års, og så er Hilmar og Rene den 
dynamiske duo på det sene tirsdags hold (B3) for de 13+. Steen fortsætter med kaste 
træningen som nu også det tidlige tirsdagshold nyder godt af. Morten og Carsten 
tager sig af løbegruppen, der kan prale af nu at huse hele 4 løbere, der er under TUD 
(Talentudvikling under DAF), og der er flere på vej, hvis alt går vel de næste par år! 
Johnny kombinerer fortsat træningen af Bube med sprintgruppen.  
Som et nyt tiltag vil vi til at etablere en springgruppe om onsdagen for de, som gerne 
vil fokusere på spring og lave gode resultater ved stævner. Vi har Lars Bach Jensen til 
at hjælpe os med højdespring, og Kasper fra løberen vil komme ind imellem og træne 
de flade spring med de unge og lave programmer til selvtræning. Det er hvad der er 
på tegnebrættet. 
Til næste vinter vil vi tage til Hvidovres hal med en gruppe, så vi kan træne mere 
rigtigt indendørs. Det vil primært være spring. 
 
Vores blå-rød-blå-stribede medlemmer fortsætter med at lave gode resultater ude og 
hjemme. Det blev i 2012 til mange personlige rekorder, 62 klubrekorder og et utal af 
medaljer. 
Josefine Rytter og Stefan Mortensen fik selskab i TUD af Ida Vigsø Kristensen, Sara 
Schou Kristensen og Joachim Weel Rosbo, som klarede TUD-kravet i deres løbe 
discipliner. 
BAC var velrepræsenteret på DAF Øst holdet ved Romerrikslekene i Norge for 12- til 
15-årige (Mia, Sara, Ida og Joachim)  
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Da trænerne og jeg skulle vælge modtagerne af vandrepokalerne 
for 2012, var vi atter i den glædelige situation, at der var mere end én oplagt kandidat 
til de fleste afvores 6 vandrepokaler. Så alle blev delt ud. Vi implementerede også en 
ny pokal: Årets kammerat, da vi gerne vil markere, at kammeratskab og sammenhold 
er vigtigt for os i klubben! 
Vi nåede endnu en ny rekord for DAF Atletikmærker med 59 mærker mod 37 mærker 
i 2011 
35 i 2010, 28 i 2009 og 29 i 2008. Og så var hele 5 guld og 12 i sølv. 
 
På stævnefronten afholdt vi i maj Aktivstafet for Gladsaxe Kommunes 4. og 5. klasser 
(9 tilmeldte klasser), vi stod som vanligt for en uges atletik under Gladsaxe 
Kommunes sommerferieaktivitetsprogram med afsluttende ministævne (ca. 30 
deltagere med Erik som leder af ung-træner gruppen), vi afviklede et rigtig flot Glad 
OL i samarbejde med ildsjælen Ole Mortensen fra Gladsaxe skole og” take action” 
teamet fra Novo Nordisk. Dette koncept bliver efter al sandsynlighed en 
tilbagevendende succes og vi har allerede nu hørt, at det i år bliver med gæster fra 
både Polen og Tyskland, når vi får besøg af de ældste klasser fredag d. 30. august. 
Vi stod også for østdanske mesterskaber for hold, hvilket blev et godt stævne, men 
også et vi lærte meget af. Vi fik dog mere ris end ros og har med tilsagn om hjælp til 
MARS, resultatformidlingssystemet, mod på endnu en omgang i år. Og i tilgift 
snuppede vi lige Østmesterskaberne i Crossløbet i november med, da det har været et 
løb, vi har haft nogle år. Endelig afholdt vi 4 mini-klubstævner i forbindelse med 
træningen og et stævne for de store d. 14. juni, hvor vi også havde hyggelig 
fællesspisning. 
Også pokalfesten er mærket af den store fremgang. Med 100 diplomer for 
stævneaktivitet der skal deles ud, tager det sin tid. Derfor delte vi festen i 2, så de 
yngste fik deres egen aften. Det fungerede rigtig godt! 
En del af de unge var med på Amagers og Greves træningslejr i påsken på Tenerife. 
Det var så stor en succes at endnu flere deltagere OG en træner, drager af sted i år. 
Josefine og Stefan var med på DAF’s forårstræningslejr, hvilket de gentager i år. 
Oven i ovenstående havde vi to ture for de store. En tur til Verdens Ungdomsspelen 
og én til DN Galaen, begge i Sverige. Det blev en succes, og vi overvejer kraftigt at 
gentage, hvis nogen vil stå for at arrangere. Med en sådan fremgang og aktivitet, kan 
det ikke undgås, at der bruges forholdsvist flere penge. Så budgettet det holdt altså 
ikke, men vi håber på jeres forståelse for, at vi fik flere penge fra andre kasser inden 
for det overordnede budget for 2012. 
 

Vi gjorde også selv lidt for at få penge i kassen. Vi solgte lodder til jul og tjente 
tilsammen 5300 kr. (heraf stod mandagsholdet alene for halvdelen) samt 
lavede kagebod ved stævner, hvorved vi fik lige omkring 2000 kr. ind. 
Disse penge går (når der er fratrukket til materialer) til tilskud til fælles 
hygge/spisning/arrangementer for ungdom i sommerens løb. 
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Det har været et meget lærerigt første år, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at 
sige tak til forældre, medlemmer og trænere for et lærerigt år med fantastisk støtte. 
Uden jer, stod jeg ikke her!  Også stor tak til udvalget: Erik, Tina, Julie, Jens og Gitte 
der alle har ydet en super indsats med resultatformidling oprydning og koordinering 
af ture/arrangementer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Løb, motion, veteraner & fest   Af Rasmus Wortziger 
 
Årets gang i løb og motion grupperne har jeg i fulgt nået på sidelinjen igen i år, dag jeg 
desværre ikke er så meget i klubben, jeg har trænet lidt på hold 1,2,3. Heldigvis kan 
det konstateres at der er andre der er meget aktive og der komme nye kræfter til.  
 
Et af årets højdepunkter var turen til Paris marathon i foråret. Der var også en gruppe 
af sted til Tollenseseelauf ligesom vi havde genbesøg. Ikke at forglemme alle 
motionsløb her hjemme samt Vinterturnering og Baneturnering. 
 
1, 2, 3 & 4..BAC løb!!  

´Hold 3+4` har nu i nogle år være det størst af løbeholdene. De fylder godt nå de 

varme op samme, og ved gemmegang af dagens program af enten Jens Jensen, Henrik 
Eiersholt eller Mette Hornbeck som på skrift står får ugen træning. De har vær på 
kursus i år og sørger for der er en god sammenhæng i træning. På et så stort hold er 
der selvfølgelig også stor forskel i tempo og mål. De er gode til at dele op og samle op 
på turen. Der bliver trænet meget og Lis Knudsen har i et par år være Dame for dem 
der ikke hel kunne være med på hold 3’ program. Det er nu blive til ’Hold 4’ som 
moderer 3’ træning lidt, hun står også for et tilbud om mandagen for dem der skal i 
gang med at løbe.      

´Hold 2` er næsten synonym med Svend Guldbrandsen som føler sinde løber med 

rundt på cykel . Mette Mohncke står tit for opvarmning af mændene. De fleste som 
træner her mod en god tid på hel eller halv marthon.   
´Hold 1´ og ´2´ har igen i år haft flere træningspas sammen henover vinteren, den 
sammenhænge bakketræning har de for sig selv. Martin Bo gør hvad han kan for at 
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lægge en god og periodiseret træning. Fremmøde til træning er noget svingene og 
desværre er der nogle gange ikke ret mange på dette hold. 
 
Vinter-mandags-gymnastikken har Susan overtaget styringen af efter Levy har stået 
for dette tilbud mange år. Gymnastikken er for alle og ikke kun dem der har gået der i 
mange år.   
 
Veteranatletik har Marianne Søderberg tage sig af veteranholdkampen og 
tilmeldinger til de forskellige stævnerne.  
 
’Løb med’ som vi afholder sammen med Gladsaxekommune, som er en indtægt for 
klubben, havde vi også i år. Vi tilbyder tre hold med 2x10 ugers træning plus 
sommertræning ved Gladsaxe Sportscenter, med et start niveau på 8 min/km i 2 
minutter i starten, løb og gang. Træner er både BAC og nogle udefra.  
Lis udvider sin mandag ’Hold 4’ træning til at vær begyndertræning frem mod 
Gladsaxe Løbet.  
  
Fest og møder.  Sommerfest og julefrokoster som er for hele klubben. Hold 3 hold 
også en stor fest, Hold 2 har haft spisning og julefrokoster vor Hold 1 var inviteret 
med. Bådet Hold 3 og 1 har holdt møde om træning.  
Til julefrokosten fik Lis Knudsen årets BAC-pris for alt sidt arbejde i klubben både 
som kasser, Hold 4 træner og meget andet.  
 
At der også skal trænes i år ses af at der meget hurtige blive solgt over 100 nummer 
til WM-halvmarathon den 29. marts 2014 (det er næsten en 1/3 af alle klubbens 
medlemmer), så det er i 2013 formen skal opbygges.  
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Triatlon  Af Anne Frankland 

Stor deltagelse og super flot udførelse i de mange forskellige tri events. Denne 
beretning dækker året der gik og de tiltag som vi besluttede skulle ske i 2012 og som 
nu er godt i gang. 
 
Årets præstationer spænder vidt her nævnes blot nogle få. 
Der var fine placeringer på sprint distancer. På 1/2 iron og iron man kan vi bryste os 
af fine placeringer og en DM guld i aldersklassen! I vinter cross duatlon blev det til to 
første pladser.  
Tri træning har i vinter budt på MBT i skoven og som noget nyt spinning hos xtrainer. 
spinning har været med selvbetaling og deltagelse i xtrainer konkurrence hvor BAC lå 
meget fint placeret med 2 og 3 pladser. Desværre ikke nok til at komme i lokal avisen 
men vi tager revanche! 
 
To foredrag med fokus på periodisering og optimal træning har givet indsigt til bedre 
træningsplanlægning.  
Svømmetræning er med succes blevet udvidet med en onsdagstid i Bagsværd 
Svømmehal. 
 
Cykel kompetencer til BAC. Triatlon tiltrækker mange løbere der ikke har cykel 
kompetencer så nu uddannes der cykeltrænere. Martin Lohman, tidligere elite 
cykelrytter får uddannelse ind for spinning og landevejskørsel. Charlotte Gretner 
tager holdkaptajn kursus så planlægning og landevejskørsel kan ske på forsvarlig vis.  
 
Nye samarbejdspartnere. HareTri har tilbudt at vi kan træne med til deres 
krydstræningspas. Træningsforum vil blive løbende opdateret. Sammen med CC 
Gladsaxe og team hustlers har BAC tri fået adgang til cykel klubhus og de faciliteter 
som denne kan tilbyde. Der er saltolås på og nøgler vil blive udleveret snarest.  
 
Klubtøj til triatlon. Der er indgået aftale med fun-run-bike. Deres og BAC logo bliver 
trykt på tøjet og vi får 30% rabat. Tøjet er fra Fusion og i sort/hvid. 
 
De mange initiativer og trænings tilbud der sker under tri udvalget skal ses som et 
tilbud til alle BAC medlemmer. Kontakt gerne træner/holdleder når I dukker op 
første gang til en træning for at afstemme forventninger. 
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Referat fra generalforsamling 27. marts 2012 
 Af Anne Line Mørck og layoute af Rasmus Wortziger 

 
1. Valg af dirigent: 
Arne Fogt enstemmigt valgt. Foreningen lovligt indvarslet (publiceret på 
hjemmesiden 4 uger før). Der vælges to stemme tællere: Morten Müllertz og Mogens 
Rosbo 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse v/ Bjarne Hingelbjerg og 
udvalgsformændene. 
Alle beretninger har været lagt på hjemmesiden inden GF og var trykt i foldere og 
omdelt på bordene under mødet, så kun enkelte hovedpunkter blev bragt op. 
 
Formandens beretning: Vi er hårdt ramt af naboerne byggeri samt, fjernvarmerørs-
arbejde og trærødder, så både bane og hammerkast er ramt. Der kan gå nogle uger, 
før hammerkast er klar igen. 
Den bane kommunen tidligere har lovet til løb fra Vægttræningsrummet til 
hammerkast, men usikkert, om vi får det på plads. 
Bjarne beder om, at folk melder sig som hjælpere til forsommerens løb, hvor 
Bagsværd stiller op som med arrangør. 
Bl.a. er der behov for hjælpere til: Gladsaxeløbet 3. juni samt Miljøuge løb 12. juni (en 
tirsdag). 
 
Ungdomsudvalg: Bemærkninger/spørgsmål - Johnny Bagge takker Inger for mange 
års fantastisk indsats! Den bliver tung at løfte for en efterkommer, så der skal et helt 
hold til. 
 
Atletik-udvalgets beretning: Bemærkninger/spørgsmål - Det er svært at tiltrække nye 
seniorer uden at vi har en hal. Marianne takker for nu idet, hun har valgt at trække sig 
fra posten som atletik udvalgsformand. Samtidig undskylder Marianne at der ikke er 
tilmeldt hold til DT i år. Fristen var 10. marts, men mon ikke, der kan eftertilmeldes, 
hvis det ønskes. 
 
Løb, Motions-udvalg: Bemærkninger/spørgsmål - Rasmus fortæller, at DGI trækker 
hårdt på ressourcer, men i eget regi sker der også nyt. ”Løb med” kører igen i år. 
Klubbens 40-års jubilæum skal også markeres. Ideer til fejring er velkomne til 
Rasmus. 
 
TRI-Udvalg: Bemærkninger/spørgsmål - Adam fortæller om TRI-gruppens 
overvejelser vedrørende synlighed samt bedre økonomisk ansvarlighed således at 
gruppen bliver mere omkostningsneutral. 
 
Beretningerne er enstemmigt godkendt. 
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3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse v/ Lis Knudsen 
 
Mogens Larsen: Bilag for Bagsværd Sø løbet blev underskrevet til regnskabet i et par 
måneder efter sidste generalforsamling, hvor der blev anmodet om underskreven 
dokumentation for at undgå snak i krogene. Der udføres et kæmpe stykke arbejde, så 
det bør sikres at ildsjælene ikke kan beskyldes for noget. Bjarne fortæller, at det er 
svært at indhente to underskrifter, når der kun er én tilbage til at rydde op. Der vil 
blive arbejdet på at forbedre fremadrettet. 
Arne Fogt: Landbrugslotteriet har vi lodder i, da overskud fra dette salg går til FIG, 
som sponserer klubben i form af forskellige legater. Ind imellem giver det så også 
gevinster til klubben, så de har tjent sig selv rigeligt ind. 
 
Regnskab er godkendt. 
 
4. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent v/ Lis 
Knudsen 
Budget 2012 (+ 1. kvartal 2013): 
Bemærkning: Mogens Larsen: Bør Tri afdelingen budgetteres helt separat således at 
alle udgifter og indtægter der er relateret til TRI står for sig i budgettet? Evt. budget 
overskridelse vil blive accepteret. 
Marianne Søderberg: Man kunne også forestille sig at TRI medlemmerne betaler et 
højere kontingent (f.eks. kr. 700,- halvårligt) men så skal der også differentieres på, 
hvem der må delatge i svømme træning m.v. Mette Møncke: Synes bedre om Mogens’ 
forslag, da det så er frit for alle at deltage i forskellig træning.  
Birgit Kristiansen: Spørger ud til hvordan udgifterne i øvrigt er fordelt i de forskellige 
afdelinger. Der er tale om diverse tilskud i alle afdelinger til hhv. transport, tilskud til 
arrangementer, møder m.v. 
Birgit spørger også til balancen i forhold til størrelsen af grupperne. 
Rasmus Wortziger: Beløbene forbrugt er ens trods størrelsen af grupperne. Måske 
det siger mere om gruppernes aktivitetsniveau. 
Torben Søderberg: Det nytter ikke, at hvert medlem bruger flere penge, end de reelt 
betaler i kontingent.  
Svend Guldbrandsen: Mogens’ forslag gør det hele mere gennemskueligt, så det vil 
være at foretrække. Vi kan sagtens bruge flere penge i afdelingerne, da vi har stor 
egenbetaling, så det må vi kigge på. 
Inger Hammeken: Kommentar til manglende tilskud er, at det ikke har været 
hensigten at folk ikke får tilskud, men der er ikke blevet ansøgt. Der har nok ikke 
været klarhed om, hvad der kunne søges til. Derfor er pengene nok ikke brugt. 
Bjarne: DET er måske noget vi bør tage op i bestyrelsen, så der kommer større 
klarhed om, hvad man kan søge tilskud til. 
 
Mogens’ forslag om TRI budget i budgettet reducerer midlerne til TRI alt i alt 
(nedættelse med 10.000) hvilket ikke for alle var klart under ovenstående diskussion. 
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Carsten Rytter: Hvad vil dette budget betyde for jer i TRI? Kan det løbe rundt? 
Klaus (TRI): Det kan blive svært at tiltrække nye medlemmer med de vilkår vi vil 
kunne tilbyde under dette budget. 
Mette Møncke: Kunne det tænkes, at I kan trække lidt på trænere i egne rækker? 
Adam: Det er svært at være svømmende træner, så mindst den ene svømmetid om 
ugen bør have træner på udefra. Der er også mange nye på holdet, der har behov for 
træning. 
 
Mogens Larsens forslag: Total budget reduceres med 10.000 sættes til afstemning: Der 
er 48 stemmeberettigede. 
13 stemmer for forslaget, 29 imod. Forslag IKKE vedtaget. 
 
Bestyrelsens modforslag: (De budgetterede 9000,- sættes op til 20.000,- og andre 
poster reduceres tilsvarende) blev sat til afstemning: 25 stemte for og 11 imod. 
Hermed er bestyrelsens forslag vedtaget.  
 
Budgettet er vedtaget med ovennævnte rettelse. 
 
 
Kontingentet fortsætter uændret 
 
5. Behandling af eventuelle indkomne forslag 
 Fra Bestyrelsen: Ingen , Fra medlemmerne: Ingen 

Bjarne foreslår, at vi udnævner Inger F. Hammeken til at være æresmedlem for 
mange års uegennyttig indsats. Generalforsamlingen vedtager enstemmigt og med 
klapsalver. 
Inger modtog udnævnelsen samt en tak for indsatsen gave. 
 
6. Valg af kasser og medlemmer til bestyrelsen 
Lis (kasser) genopstiller – og er valgt 

 Valg af sekretær Ingen opstiller, bestyrelsen opfordres til at få besat uden for 
forsamlingen inden for den næste måned 

 Valg af formand for løb og motions udvalget. Rasmus genopstiller og modtager 
valget. 

 Valg af formand for Atletik-udvalg Marianne har trukket sig, og posten således 
ledig for et år. Posten er trænernes talerør til bestyrelsen. Tov holder i forhold til 
trænernes ønsker. 

 Valg af formand for Ungdoms-udvalg Inger foreslår Anne Line Mørck, Mor til Mia 
og Ida Mørck. Anne Line modtager valget såfremt et udvalg etableres, og dette 
udvalg har meldt sig inden generalforsamlingen: 

 
Valg af revisor og revisorsuppleant. Mogens modtager genvalg som revisor – Arne 
Fogt genvalgt som suppleant. 
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1. Evt. 
Arne Fogt forslår, at der annonceres i lokal bladene for Bagsværd Sø løbet. Mogens 
Larsen efterlyser deltagere til Dommerkort genopfrisknings kursus. Der er opslag på 
hjemmesiden. 
Mette Møncke roser hjemmesiden, der er blevet rigtig flot! 
 
Bjarne takker alle trænerne for indsatsen. 
 
Erik Kold: Vi har et stærkt voksende mandags hold, hvor vi har de yngste atleter og en 
del engagerede forældre. Måske kan der hentes hjælp til bestyrelsen og eller hjælpe 
trænere i denne trup af forældre. 
Klaus Præst Jaques: Der blev sidste år afholdt en del stævner, men det er altid 
”Tordenskjolds soldater”. Det vil være dejligt, hvis flere kan hjælpe til, når vi holder 
stævner. Det foreslås, at der annonceres efter hjælp på hjemmesiden. 
Anne Line: Vi vil gerne uddanne forældre samt jer til hjælper tjansen ved små mini-
stævner her i forårets løb. Der vil komme opslag på hjemmesiden. 
 
Bjarne takke for god ro og orden. 
 
Medlemmer af bestyrelse i Bagsværd Atletik Club 
Bagsværd 27. marts 2011: Bjarne Hingelbjerg(formand), Lis Knudsen (kasserer), 
Anne Line Mørck (ungdoms- & Børneudvalg), Rasmus Wortziger (Motions udvalg), 
vakant (atletikudvalg), Adam Winkler Neumann (triatlonudvalg), Klaus Præst Jaqué 
(stævneudvalg) & vakant (sekretær). Efter GF er Julie Weel Rosbo indtrådt som 
sekretær.   
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