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 1.   Valg af dirigent:  
   Bestyrelsen foreslår Bjarne Henriksen. Vælges enstemmigt. 

Dirigenten beder bestyrelsen fortælle, hvordan man kan se datoen for offentliggørelsen af 

indkaldelsen til generalforsamlingen. Hanne Hjæresen fortæller, at datoen ikke automatisk 

kommer op på hjemmesiden, kun datoen for afholdelsen. Hvis man skal se 

oprettelsesdatoen, kan man bruge funktionen søg på forsiden, skrive indkaldelse til 

generalforsamling, herefter kommer datoen for hvornår indkaldelsen er lagt på 

hjemmesiden, dvs. for denne generalforsamling d. 20. marts 2022.    

Dirigenten konstaterede herefter at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i henhold til 

vedtægterne. 

  Der er 27 stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen. 

   Der vælges 2 stemmetællere – Poul Andersen og Benny Sander Hofmann. 

 

 2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse:  
 

  Formanden ved Anne Line Mørck:  
I samarbejde med Paraatletikken er det lykkedes os at komme igennem med vores store 

ønske om en atletikhal med en 200 m rundbane i Gladsaxe Kommune. Atletikhallen 

kommer til at ligge på Ringbogrunden. Vi er indkaldt til et møde med kommunen, Dansk 

Atletik Forbund og Paraatletikken om hallen d. 12. maj. 

I 2021 fik vi taget vores tidtagningsanlæg i brug. Det skal i brug igen til vores Tracks-  

stævne, som vi afholder 18. maj, hvor vi håber at rigtig mange af jeg vil løbe med eller 

komme og hjælpe til. 

Alle trænere har fået jakker og trøjer i 2021 og alle medlemmer fik en klub T-shirt.  

Andreas Bube er gået på pension – vi håber han kommer tilbage som træner for mellem-lang 

gruppen efter sommerferien. 

Vi har fået renoveret vores hammerkastanlæg. Kuglestødsanlægget mangler stadigvæk den 

rigtige grusbelægning. 

Der er kommet ny stadionforvalter. Vi glæder os til et forhåbentligt godt samarbejde i 

fremtiden. 

Vi har investeret i en del vægttræningsudstyr som opbevares i cykelklubhuset. Der mangler 

stadig lidt udstyr som er i restordre. 

Der skal lyde en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer, trænere og medlemmer, der har ydet 

en stor indsats i 202.  

Vi har igen fået et fint tilskud fra OK. LØBEREN har som altid givet klubbens medlemmer 

gode rabatter og tilbud. 

    

Fra salen spørges der ind til efterforløbet vedr. hallen. Anne Line Mørck orienterer nærmere 

om dette. 

   

 Motionsudvalget ved Jakob Rønhoff Hyllegaard:  
2021 sæsonen blev endnu en gang i pandemien skygge. Heldigvis var det muligt at fortsætte 

træningen skønt det var under restriktioner. 

Mange motionister havde håbet at løbe CPH marathon i 2021, dette blev dog aflyst i sidste 

øjeblik, til stor skuffelse for de som havde trænet frem mod dette. 

BAC havde også fornøjelsen af at afholde en runde i TRACKS Serien. Her blev flere 

bekendt med de nye skoregler, som medførte at de dermed ikke kunne deltage i 

konkurrencen. Undertegnede arbejder på at der vil være masters heats på de længere 

distancer til Tracks fremover, hvor de nye skoregler ikke vil være gældende. 
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Der blev dog også afholdt motionsløb hen over sommeren. Herunder kan blandt andet 

nævnes Etape København og Etape Bornholm som begge havde deltagelse fra BAC-

medlemmer og flotte resultater blev opnået. 

Det skal også nævnes at der blev holdt DM for masters i sommeren 2021, hvor flere 

medlemmer præsterede at komme på podiet. 

Hen mod efteråret blev restriktionerne igen strammet. Heldigvis var det dog stadigt muligt at 

få afviklet Frost Cup, som traditionelt har mange BAC’er på startlisten. Også her blev der 

løbet flotte resultater, som resulterede i podiepladser på både den korte og lange distance. 

På trænerstaben for motionsafdelingen har vi fået selskab af Jan Søgård-Hansen som 

fremadrettet står for træningen torsdag og lørdag på BAC 1. 

Henrik Eiersholt tilbyder stadig trail løb om søndagen til stor glæde for mange af 

motionisterne. 

Susan Ravn som står for gymnastikken, oplever også stor succes med et højt fremmøde på 

ca. 20 personer pr. gang i vintersæsonen, på trods af alle de forhindringer der har været med 

Corona og hallen der var lukket. Om sommeren er holdet i skoven, også her er der flot 

fremmøde. Bredden på holdet er stor og spænder aldersmæssigt lige fra 45-82 år, hvilket 

Susan syntes er meget livsbekræftende og inspirerende som træner at opleve. 

Der skal til slut lyde et kæmpe stort tak til alle trænere og hjælpere for den indsats I har ydet 

til fordel for klubbens medlemmer.      

  

   Spørgsmål fra salen angående antallet af trænere. Antallet er status quo. 

 

   Tri-udvalget ved Per Nilsson:  
Sæsonen 2021 stod stadig en smule i coronaens tegn, men stævnerne som f.eks. Copenhagen 

blev afholdt igen, hvor Niels Konradsen deltog fra klubben. I 22 har vi indtil videre to 

måske tre medlemmer til start i august. 

Der var enkelte aflyste svømmetræninger, men vi nåede dog at få trænet mange gange på 

vores faste tider mandag aften fra 20-21 i Blågårdshallen og onsdag aften fra 19-20 i 

Gladsaxe svømmehal. Vi bliver stadig trænet af vores super kompetente svømmetræner, 

tidligere landsholdstriatlet Susanne Nielsen, hvilket vi er meget glade for. Endnu engang har 

vi fået et par medlemmer fra atletikafdelingen, der er startet crawltræningen helt fra bunden 

og nu er på vej til at blive habile crawlsvømmere. Og der er stadig plads i svømmehallen om 

mandagen for både øvede og uøvede svømmere til den fordelagtige pris af 500,-/halvår ud 

over klubkontingentet. 

Afdelingens aktiviteter koordineres på Facebooksiden ”BAC Tri”, hvor man som BAC 

medlem er mere end velkommen til at søge om optagelse. Måske kan nogle af aktiviteterne 

virke tillokkende løbere med småskader eller behov for variation i træningen. 

Vi havde som altid deltagere med ved små stævner i lokalområdet, motionsløb og 

motionscykelløb som Århus-København eller åbentvandskonkurrencer. I det hele taget er 

afdelingens medlemmer aktive med alle mulige aktiviteter. VI har således f.eks. også haft en 

deltager med ved Vasa-løbet, trail-konkurrencer og en enkelt Ironman i Italien blev det også 

til for formanden. 

 

  Atletikudvalget ved Carsten Sørensen:  
       Der har ikke været afviklet DT turnering 1. division siden 2019 – og således ej heller i 2021. 

       Masters 2021: BAC stillede vanen tro med et mix-hold i den landsdækkende Masters         

            Turnering i 2021. Michael Pilegaard Hansen står for tilmelding og koordination m.v. Der    

            var to indledende runder i foråret, og holdet kvalificerede sig til finalen, der blev 

            afholdt i Greve. BAC holdet opnåede ved den lejlighed en 7. plads blandt i alt 13 

            finaledeltagere. Holdet var 500 points fra en podieplads i til finale. 
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            Mange masters har desuden i 2021 deltaget ved Masters DM og hentet flere fine 

            medaljer hjem til klubben. 

            Statistik - nye klubrekorder: Der har i 2021 været sat mange nye klubrekorder i især kast og  

            løb. Her i blandt følgende seniorrekorder: 

 

Mia Helene Mørck, 1500m, 4.21,92 

Rasmus Baltzersen, 1000m, 2.31,19 

Joel Ibler Lillesø, 3000m, 7.49,61 

Joel Ibler Lillesø, 5000m, 13.40,09 

Joel Ibler Lillesø, 10km, 29.52 
 

   Ungdomsudvalgets beretning fremlægges af Lis Knudsen:  
Josefin Rønhoff Hyllegaard trak sig som formand for udvalget tidligere i år. Det har ikke 

været muligt for bestyrelsen at finde en ny udvalgsformand, så posten som formand for 

ungdomsudvalget har stået vakant siden  

Det har desværre ikke været muligt at afholde nogle sociale arrangementer i 2021 pga. 

coronarestriktioner.  

Vi har mistet en del medlemmer i ungdomsafdelingen pga. corona, men de er nu begyndt at 

vende tilbage og vi regner med igen at have ventelister, når vi når sommeren. 

Vi har en fantastisk trænerstab der har fået tingene til at fungere, til trods for kort varsel til 

ændringer pga. corona. En stor tak for alt det online undervisning m.v. trænerne har gjort for 

klubbens unge. 

Vi er meget glade for at Dorrit Zobel har påtaget sig opgaven med at lægge tilmeldinger op 

på hjemmesiden. 

Josefin stod for et trænerarrangement for den samlede trænerstab i BAC i efteråret, hvilket 

var en stor succes, som vi håber at gentage. 

 

 Elite- talentudvalget ved Carsten Rytter:  
Har ikke lavet en skriftlig beretning. Alt hvad der sker i talent- elite afdelingen bliver lagt på 

klubbens hjemmeside samt klubbens facebookside og i fleres af klubbens facebookgrupper, 

så der er alle muligheder for at følge med i, hvordan det går både for vores elite og vores 

talenter 

Vi har mange nye rigtig gode talenter på vej. Desværre har DAF ændret på konceptet, så det 

er blevet betydeligt svære at komme med i talentudviklingen i DAF. 

Det blev bl.a. til 3 guldmedaljer og 1 sølvmedalje til senior DM. Christoffer Frost tog guld 

på 1500 m og en sølvmedalje på 800 m. Joel Ibler Lillesø tog guld på 5000 m og Mia Mørck 

to guld på 800 m. 

            Vi har efterhånden også fået virkelig gode kastere samt højdespringere og sprintere. 

      

  Beretningen er enstemmigt godkendt. 

 

 3.  Bestyrelsens mål for det kommende år ved Anne Line Mørck:  
Klubben har 50 års jubilæum som afholdes d. 27. august. Vi skal have nedsat et 

jubilæumsudvalg, der får næsten frie hænder til at planlægge festen. 

Få lavet en tavle til klublokalet, hvorpå der sættes bronzeskilte med navne på klubbens 

æresmedlemmer. 

   Lave en ressourcebank, hvor medlemmerne melder ind, hvad de evt. kan hjælpe til  med. 

Vi skal have justeret på, hvad vi skal med vores ungdomsudvalg, så den kommende 

udvalgsformand ved, hvad han/hun skal arbejde med, og så skal vi selvfølgelig arbejde 

målrettet med den kommende atletikhal. 
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 4.   Forelæggelse af regnskab for det forløbne til godkendelse:  
Lis Knudsen gennemgår de forskellige poster i regnskabet. Pga. corona er vi stadigvæk ikke 

lykkedes med at få nedbragt klubbens formue. Der er indkøbt ny kamera til vores 

tidtagningsanlæg. Alle medlemmer har fået klubbluser, som vedtaget på sidste 

generalforsamling. 

Der er ikke brugt så meget til startpenge som forventet Afdelingerne har heller ikke brugt så 

meget som forventet. 

 

  Regnskabet er enstemmigt godkendt. 

 

 5.  Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent:  
  Har opjusteret kontingentindtægter for børn og unge samt opjusteret materialekontoen 

       Der er afsat 50.000 til jubilæet. Beløbet må gerne overskrides, hvis det skønnes nødvendigt. 

         

  Fastsættelse af kontingent:  
  Kontingentet fortsætter uændret. 

      

  Budgettet tages til efterretning. 

 

 6.   Behandling af eventuelle indkomne forslag: 
  Ingen indkomne forslag. 

 

 7.   Valg af kasserer: Lis Knudsen genvælges som kasserer.  

 

 8.   Valg af 2 udvalgsformænd: Jakob genvælges som formand for motionsudvalget. 

   Formandsposten i ungdomsudvalget forbliver vakant. 

 

 9.   Valg af revisor og revisorsuppleant:  
   Poul Andersen vælges som revisor. 

   Lennart Pedersen genvælges som revisorsuppleant.  

 

   10.   Jubilæum – Nedsættelse af et jubilæumsudvalg:  
            Jubilæet bliver d. 27. august, hvor vi har booket stadion hele dagen.  

Der er forslag om at lave et motionsløb, baneløb, kast, spring og hoppeborg for de mindste, 

men jubilæumsudvalget får frie hænder til at planlægge diverse aktiviteter på dagen.  

   

Jubilæumsudvalget består af flg.: Formand Jakob Rønhoff Hyllegaard, Maria Kruse, 

Kim Larsen og Elisabeth Just. 

        

   11.   Evt.:  
            Alex fortæller, redskabskuret flere gange er efterladt ulåst.  

            Der kommer bomme op ved indgangene til stadion, de bliver med saltohængelås. 
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