
Bestyrelsesmøde d. 4. marts 2021 via Teams

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Meddelelser fra udvalgene.

● Formanden herunder
o SoMe-kampagne.

● Kassereren.
● Tri Udvalget.
● Motionsudvalget.
● Ungdomsudvalget herunder:

o  Nye tiltag for børn og ungdom.
● Atletikudvalget.
● Elite-talentudvalget.

3. Online arkiv.

4. Generalforsamling.

5. Tracks.

6. Laktatmåler.

7. Evt.

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

Referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.

2. Meddelelser fra udvalgene:

● Formanden: Videooptagelsen vedr. røgpolitik er klar i næste uge. Vil blive lagt på Facebook.
Samtidig skal vi have lagt vores røgpolitik op på hjemmeside og Facebook.
Mia Mørck vil gerne stå for sommerferieaktiviteterne i uge 26.
Kommunen har planlagt renovering af kunststofgræs i uge 26, hvilket falder sammen med
sommerferieaktivitet. Har talt med kommunen, der vil enten blive sat et sikkerhedshegn op eller man
sætter renoveringen på pause i uge 26.

● Kassereren: Årsregnskabet er klar. Vi kommer ud med et underskud på ca. 10.000 kr.
Mobilepay fungere rigtig godt.

● Tri-udvalget: Har været en tur på landevej.

● Motionsudvalget: Træningen er startet. Alle er mødt ind på de respektive steder.
Finder en dato for uddeling af trænertøj snarest. Uddeling af klubtrøjer vil ske, så snart det kan lade
sig gøre uden at komme i karambolage med gældende restriktioner.

● Ungdomsudvalget: Ida Mørck er ansat som træner på det tidlige tirsdagshold. Henrik Hansen
starter søndagstræning op efter påske. Starter som træner på mandagsholdet efter sommerferien
Vil prøve at starte onsdagstræning op, som ikke nødvendigvis er atletik orienteret, men mere basere
sig på  Konditionstræning og socialt samvær uden deltagelse i stævner.
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● Der er ytret ønske om indkøb af bl.a nogle kettlebell og andet vægtudstyr. Vi kigger på priser og og
prøver at finde en løsning på opbevaring af evt. vægtudstyr,

På næste møde.

● Atletikudvalget: Der er opdateret en enkelt klubrekord.
Vi skal have kigget på regler for klubrekorder.

På næste møde.
● Elite/Talentudvalget: Joel løber 3000 m på lørdag til EMI. Bube, Joel og Christoffer har deltaget i

DMI sidste weekend.
DTU 2020/2021 er endeligt aflyst

3. Online arkiv.
Vi skal have undersøgt om, det er muligt at  give personer tilladelse til at se og hente enkelte filer uden
tilkøb  af  ekstra licenser. På næste møde.

4. Generalforsamling: Vi indkalder til Generalforsamling tirsdag d. 27. april i henhold til vedtægterne, selv
om det er med  risiko for, at vi må udsætte generalforsamlingen til et senere tidspunkt pga. restriktioner.

På næste møde.

5. Tracks: DAF har spurgt,  om vi vil  afholde et Tracks stævne i maj. Vi kan afholde et stævne 11. eller 12.
maj. Vi byder ind med 1500 m og 5000 m samt 100m og 200 m.

6. Laktatmåler: Der indkøbes 3 laktatmåler samt teststrimler. Alle klubbens medlemmer kan  benytte en
laktatmåler, men der skal betales for brug af teststrimler via Mobilepay.

7. Evt.: Anne Line rykker for tegninger af den gamle skøjtehal, så vi kan se de indvendige mål.
Gladsaxe Hero U17 har spurgt om vi vil hjælpe dem med en agility test, skal bruge en speedrapper.
Spørger Sebastian og Toke om de vil være behjælpelige.
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