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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. Hjemmeside - Facebook - markedsføring af klubben. 

4. Evt. 

 

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

Brian K. Lassen og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 
 

2. Meddelelser fra udvalgene:  
 

Formanden: Anne Line bød den nye formand for Tri-udvalget Brian K. Lassen velkommen. 
Anne Line, Carsten R og Johnny Bagge har været til møde med Bagsværd Vægtløftnings Klub og 
Pia Bagger fra Gladsaxe Kommune ang. brug af og tildeling af tider i vægtlokalet.  Johnny Bagge 
laver et skriv ang. vores behov for brug af styrketræningsfaciliteter, som vedhæftes referatet. 
Anne Line har været til møde i BID. Vi har tilbudt dem startnumre til Tracks på Bagsværd Stadion. 
Der bliver lave et 1500 m heat for deltagere uden for klubregi. 
Anne Line har været til møde med ”Hulter til Bulter”. De planlægger et løbearrangement d. 15. juni 
og d. 22. juni for alle aldersgrupper. Tilbyder børnepasning til et beløb af omkring 50 kr. BAC skal 
stille med mindst 2 trænere. Hvis arrangementet bliver en succes, og det skal fortsætte, skal det 
foregå søndage. Der bliver lavet en rabatordning for klubbens medlemmer.  
Vi indvier kastearealet med en Mangekamp d. 18. maj, hvor vi har græsset i 2½ time.  
 
Kassereren: Vi har modtaget 49.000 kr. i medlemstilskud fra kommunen. Vi har allerede fået over 
95.000 kr. ind i kontingent. Vi har positiv tilgang af medlemmer. 
 
Tri-udvalget: Vi er en lille fast gruppe. Vi holder halvårlige møde, det næste er d. 28. april, hvor vi 
planlægger træning og udenlandsture. Den eneste faste træning vi har, er svømmetræning mandag. 
Vi kunne godt tænke os at udvide med svømmetræning onsdag. 
 
Atletikudvalget: Klubrekorderne er lavet. For 50 + bruger vi nettotider i alle landevejsløb. For alle 
andre gælder bruttotider. Man har selv ansvaret for at få sat rekorder på. 
Vi har tilmeldt 2 hold til DT. 
 
Ungdomsudvalget: Josefine Rønhoff Hyllegaard vil gerne tiltræde som ungdomsudvalgsformand. 
Deltager på næste møde. 
Der er indkøbt 30 lange træningselastikker. 
Der er god energi i de helt unge hold. 
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D. 4. april er der trænermøde på tværs af holdene. 
Børnene rykkes her i april mdr.  
Børn der trænes i regi uden for klubben, er ikke omfattet af klubbens forsikring og et evt. 
erstatningsansvar vil være for egen regning. 
 
Elite- talentudvalget: DM i Cross er gået over al forventning med en 2. og 3. plads og 1. plads for 
hold i juniorklassen. Anton og Joel er udtaget til landsholdet i VM Cross. 
Det bliver svært at overholde budgettet, da vi udover Bube og Mia kan forvente 10 
landsholdsudtagelser. Det koster 2500 at blive udtaget og klubben betaler de 1500 kr. Atleterne skal 
selv betale de sidste 1000 kr. 
I morgen afholder vi et møde for de trænere, der har med talenter og elite at gøre, hvor vi 
gennemgår hvad elite er, og hvordan der er budgetteret og hvordan budgettet skal bruges, 
Der afholdes træningslejr i Portugal 
 fra d. 13. april 1 – 2 uger sammen med et par stykker fra Aalborg og 1 fra Maribo. FIF er dernede 
samtidigt. 
 
Motionsudvalget: Vi afholder TRACKS d. 16. april. Der er styr på det meste. Mangler kun at finde 
hjælpere. 
Vi skal fortsætte vores samarbejde med DGI om opstart af et familiehold.   
”I gang med løb” er afsluttet, det har givet 10 nye indmeldelser. Træning til Royal Run er startet.  
Jakob besvaret henvendelse om fra forældre om familieatletik. 
 

3. Hjemmeside - Facebook - markedsføring af klubben: Vi skal have lavet en Facebookside – ikke 
en Facebookgruppe. Vi skal også have set på forskellige muligheder for en ny hjemmeside.  
Der nedsættes et arbejdsudvalg bestående af Jakob Rønhoff Hyllegaard, Anders Gerhard og 
Josefine Rønhoff Hyllegaard. 
Jakob sender anmodning om overdragelse af alle administratorrettigheder til bestyrelsen til alle 
BAC-Facebookgrupper.  

 

4. Evt.:  Der fastsættes datoer for bestyrelsesmøder indtil næste generalforsamling: Torsdag d. 2. maj, 
tirsdag d. 11. juni, tirsdag d. 13. august, tirsdag d, 10. september, tirsdag d 22. oktober, tirsdag d. 19. 
november, tirsdag d. 17. december, torsdag d, 17. januar, torsdag d. 20 februar. tirsdag d, 10. marts. 
Generalforsamling tirsdag d. 31. marts 
Vi er udmeldt af Genbrugsloppen. Vi yderligere udbetalt 2000 kr. fra Genbrugsloppen. 
Der er møde FIG d. 10. april. Anne Line og Hanne deltager. 
Der er brugermøde d. 14. maj, tages op på næste møde. 
Der afholdes ”Stafet for livet ” til september. 
Kim Hansen skal have hjælp flytning af materiel. Mangler Salto til hal. 
Vi har fået hovednøgle til skabe ved herreomklædning. Der mangler 8 nøgler. En ny nøgle vil koste 
ca. 350 kr. 
De nye opbevaringsbokse ved dameomklædning vil kunne lejes mod et depositum på 150 kr. 
Tilbud om brug af Roster Athletics i stedet for Mars. 


