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Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

● Formanden. 

● Kassereren herunder: 

o Årsregnskab. 

o Skriftlig godkendelse af regnskabet. 

o Status på indberetninger. 

o Ansøgninger af lokaler m.v. 

o Godtgørelser. 

o Trænerkontrakter 

● Tri-udvalget. 

● Ungdomsudvalget. 

● Atletikudvalget. 

● Motionsudvalget. 

● Elite-talentudvalget. 

3. Online arkiv - Google Drev. 

4. Evt. 

 

Tilstede: Anne Line Mørck, Carsten Rytter, Carsten Sørensen, Josefin Rønhoff Hyllegaard, Brian K. Lassen, Lis 
Knudsen og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Jakob Rønhoff Hyllegaard. 

 

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

2. Meddelelser fra udvalgene: 

● Formanden: SoMe-kampagnen ”Tak fordi du ikke ryger” har spurgt om vi vil stille med 4 repræsentanter 
fra klubben til en filmoptagelse i uge 6. Vi finder 4 medlemmer der gerne vil deltage. 
Trænerjakker er kommet. 
Jakob har modtaget en hel del meget ubehagelige mails og tlf. opkald fra motionister, der ikke forstår, 
hvorfor myndighedernes coronarestrektioner- og anbefalinger også gælder for Motionsafdelingen i 
Bagsværd Atletik Club. Derfor har Jakob besluttet at holde pause fra bestyrelsesarbejdet indtil 
coronasituationen er overstået. 
Der er fra anden side rejst bekymring om, at der i flere grupper er mere end 5 og at der er for lidt afstand 
mellem grupperne så det kan give indtryk af at det er en samlet gruppe. 
Formanden laver et opslag til hjemmesiden, hvor der gøres opmærksomt på antal og afstandskrav samt 
anbefaler at man lader sig teste 1 gang om ugen, hvis man løber fast 2-3 gang om ugen. 
Har været til møde i DAF, hvor man har diskuteret forskellige ideer til, hvordan man kan tiltrække flere til 
baneatletikken. 
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             Der er kommet forslag om at oprette en trænerforening. 
             Skal på fundraising kursus. 
 

Kassereren:  Årsregnskabet er afsluttet. Der er et underskud på omkring 10.000 kr.  
Vi skal have underskrevet regnskabet uden vi skal møde fysisk.  
Alle indberetninger er foretaget. 
Alle lokaleansøgninger er lavet og indsendt. 
Trænergodtgørelse er søgt. 
Der mangler stadigvæk nogle underskrifter på trænerkontrakter, har bedt om godkendelse pr. mail. 
Der er mange der bruger vores MobilePay til kontingentindbetaling. 

  
             Tri-afd.: Der sker ikke så meget i øjeblikket, de fleste træner hjemmefra. 

 
Ungdomsudvalget: Det kører fint bortset fra en enkelt påmindelse om antal og afstand. 
Ida Mørck laver hjemmetræningsprogrammer til de unge. 
 
Atletikudvalget:  Der er opdateret en enkelt rekord siden sidst. 
 
Motionsudvalget: Intet. 
 
Elite-talentudvalget: Der bliver trænet i både kast, spring og mellem-langgrupperne. 
Konkurrencemæssigt er det kun Joel og Christoffer, der har en aktiv indesæson. Der er stadig mulighed 
for at Christoffer kan kvalificere sig til EM-inde. Det er lidt svært at finde stævner til ham, men der bliver 
løbet i Randers lørdag og så er der snart DM-inde. 
Har hørt fra Mia. Det går rigtig, har løbet en 1000 m på 2.46. 

 

3. Online arkiv – Google drev: Hvis vi skal have vores data liggende i et online arkiv, skal vi have en 
databehandleraftale med det pågældende firma. Det får man kun, hvis man har en betalingsversion af dette. Det 
er temmelig dyrt, hos de store firmaer. Der findes et par små, der udbyder det samme til en rimelig pris. Hanne 
sender link til de pågældende firmaer, så vi kan se om det er noget, der kan bruges. 

                                                                                                                            Tages op på næste møde.  

 

4. Evt.: Anne Line har spurgt kommunen, om de kan sætte et skilt op, hvor der står, der kun er adgang for vores 
medlemmer, i vores banetider. Det vil de ikke, men vi må gerne bede folk om at forlade banen, når de bruger den 
i vores banetider. 
Udbygning af vægtløftning starter her i foråret. 
Presser på for at få en tegning af Ishallen for at se om, der kan laves en indendørs løbebane, 

 

 

 

 
 

 


