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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. Godkendelse af resultatlister og klubrekorder.   

4. Hjemmeside - Facebook - markedsføring af klubben.  

5. Spiseforstyrrelser inden for eliteidrætten. 

6.”I Run Clean.”  

7. Evt. 

Tilstede: Anne Line Mørck, Carsten Sørensen, Carsten Rytter Jakob Rønhoff Hyllegaard, Josefin Rønhoff 

Hyllegaard, Lis Knudsen og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Brian K. Lassen. 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:  Godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 
 Formanden: Der er kommet referat fra mødet ang. brug af vægtlokalet, men det indeholder ingen 

køreplan for brug af lokalet, som skal træde i kraft 1. juni. Anne Line beder Johnny Bagge rykke for 
Pia Bagger desangående. 
Afsætningskasserne er limet fast, beder Thomas Høj om at dette ændres og beder ham samtidig om 
at tjekke vandgraven.  
Der er brugermøde d. 14 maj. Anne Line, Lis og Brian deltager. 
Der har været møde i BID. Deltager ikke aktivt i TRACKS men kommer og vil være tilstede på 
stadion indtil kl. 19.00. 

 
 Kassereren: Der er udsendt kontospecifikationer og råbalance. 
 
 Tri-udvalget: Intet. 

 

 Atletikudvalget: Der sendt mail ud ang. DT- turneringen. CS taler med trænere og CR når der skal 
sættes hold. 
 

 Ungdomsudvalget: Josefin vil køre parløb med Anne Line indtil hun er kommet ind i alt der 
vedrører ungdomsudvalget. 
Vi har deltaget ved stævner i Glostrup og Ballerup. I næste uge deltager vi i et stævne i Taastrup. 
Har et kursus for de unge med ”Mental Motion”. Elite Sport Gladsaxe er inviteret til at deltage med et 
par træner og et par atleter. 
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Vil lave en ny forældrefolder. Skal bl.a. indeholde klubbens politikker. 
 

 Elite- talentudvalget: Har været på træningslejr i Portugal sammen med 1 træner og 4 atleter fra 

Aalborg, 1 fra Silkeborg og 1 fra Maribo, hvilket har været rigtig godt. 
Vi får et par piger med på Ballerups træningslejr i Italien. 
Lars Bach har arrangeret et træningsforløb på stadion. 

De atleter, der er kommet med i ATK, vil blive bedt om at komme med noget, der kan lægges på 
hjemmesiden. 
 

 Motionsudvalget: Der var ikke særlig stor tilslutning fra BAC til Den Grønne Halvmarathon, selv om 

det var et af klubbens fokusløb.  

Jakob har afsluttet sin træneruddannelse. 
             Der er kommet rigtig mange deltagere til Royal Run træning.  
             DGI har sendt os 20 startnumre til Royal Run. 

          Der kan søges tilskud på 1000 kr. hos FIG til at lave et arrangement en mandag eller tirsdag efter 
             Gladsaxedagen og løbe på stadion. Dette kan evt. gøres i samarbejde med ”Hulter til Bulter”  

             Vi skal have startet familieprogrammet og Copenhagen Half Marathon op.   
             Det skal været et krav, at man kan løbe min. 10 km i forvejen for at deltage. 

3.  Godkendelse af resultatlister og klubrekorder:  

     Alle resultatlister og klubrekorder er nu opdaterede.  

     Medlemmerne har selv ansvaret for at tilmelde rekorder på rekorder@bagsvaerd-atletik.dk.  
     I tvivlspørgsmål er det bestyrelsen der har den endelige afgørelse. 
       
4. Hjemmeside – Facebook – markedsføring af klubben: 

    Udvalget har oprettet en Facebookside og en Instagramside. 
    De eksisterende BAC Facebookgrupper skal alle gøres lukkede.  

    Bestyrelsens medlemmer skal have administratorrettigheder til alle BAC Facebookgrupper/sider. 
    Er i gang med at lave en plakat om træning op til Copenhagen Half Marathon. 

    Venter med hjemmeside til Facebook og Instagram er kommet helt på plads. 
    Under ”Nyheder” på hjemmesiden må der udelukkende skrives om mesterskaber og klubrekorder. 

5. Spiseforstyrrelser inden for eliteidrætten:  

    Forbundet har lavet et udkast til, hvordan man forholder sig, hvis en atlet har eller er ved at udvikle en  
    spiseforstyrrelser Alle ungdomstrænerne skal have brochure og udkast fra forbundet. 
    Det skal være en naturlig ting, at man skal have brændstof for at kunne præstere. 
    Josefin og Anne Line arbejder videre med emnet. 

6. ”I Run Clean:” 

For at kunne deltage i EM U18 til sommer er det et krav at man har taget et ”I Run Clean” certifikat.  I de 
kommende år vil dette komme til at gælde for alle atleter. 

7. Evt.: 

    Vi skal have opdateret BAC`s tilskuds- og støtteregler.  
   Skriv om regler for køb af mad og drikkevarer lægges på hjemmesiden under dokumenter/regler. 
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