
Bestyrelsesmøde onsdag d. 2. marts 2022

Dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Meddelelser fra udvalgene.

● Formanden herunder
● Fundraising -

● Kassereren herunder
● udkast til årsrapport.

● Tri-udvalget.
● Motionsudvalget.
● Ungdomsudvalget.
● Atletikudvalget.
● Elite-talentudvalget.

4. Status på jubilæet.

5. Evt.

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

Afbud: Josefin Rønhoff Hyllegaard, Carsten Rytter,

Referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat godkendt.

2. Meddelelser fra udvalgene

● Formanden: 10. marts afholder kommunen et møde vedr. ”Idrætsfaciliteter i nyt kvarter i
Bagsværd”. Vi foreslår opførelse af en Atletikhal og laver et fælles oplæg om dette i
samarbejde med Parasporten.
Josefin har afsluttet sin lederuddannelse.
Bestyrelsen har indstillet Joel Ibler Lillesø til kommunens Idrætspris.
Indstillinger til deltagelse i kommunens prisfest er ændret, så det kun er guld- sølv- og
bronzevindere i seniormesterskaber, der kan deltage.
Forslag fra Jakob om ansættelse af en ”praktisk gris” et par timer om ugen. Evt. som et
forslag til generalforsamlingen.
Vi venter med fundraising.

● Kassereren: Mogens Larsen genopstiller gerne som revisor, medmindre der er andre der
tilbyder sig.
Årsrapporten er underskrevet af revisor og bestyrelsen.

● Tri-udvalget: Har fået et nyt medlem.
● Motionsudvalget: Har lavet et udkast til ny trænerkontrakt.
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Afholder et foredrag om løbestilsanalyse her i foråret, hvor der vil blive serveret en
sandwich til deltagerne.
Vi starter træningsforløb på 5 og 10 km i forbindelse med Royal Run.

● Ungdomsudvalget: Josefin genopstiller ikke til generalforsamlingen. Har skrevet beretning
til generalforsamlingen.  Vi holder pause fra diplomturneringen. Der mangler kræfter. Skal
afholde møde med trænere og lave en strategi for, hvordan vi deltager i stævner fremover.
Det fungerer godt med stævnetilmeldingerne.

● Atletikudvalget: Der er opdateret 4 klubrekorder siden sidst.
● Elite-talentudvalget: Joel Ibler Lillesø tog bronze til DM Inde 2022.

4. Status på jubilæet: Hele kommunalbestyrelsen skal inviteres. Bede borgmesteren om at holde
åbningstalen til jubilæet. Invitere Parasporten, Vise, at vi også har en Tri-afd . Gladsaxe garden.
Vi skal have nedsat et jubilæumsudvalg. Vælges på generalforsamlingen

5. Evt: Bestyrelsesmødet d. 23. marts flyttes til onsdag d. 30. marts.


