
Bestyrelsesmøde d. 26. januar 2022 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene. 

● Formanden. 
● Kassereren herunder  

o godkendelse i virtuel verden. 
● Tri-udvalget. 
● Motionsudvalget herunder  

o trænerkontrakter og underskrifter - opbevaring. 
● Ungdomsudvalget herunder  

o børneattest - procedure for afhentning af disse. 
● Atletikudvalget. 
● Elite-talentudvalget herunder  

o sæsonplaner og budget 2022 for Joel og Christoffer 

3. "Idrættens stemme i Gladsaxe". 

4. Jubilæum. 

5. Græs. 

6. evt. 

Til stede: Jakob Rønhoff Hyllegaard, Per Nilsson, Carsten Sørensen, Carsten Rytter, Anne Line 
Mørck, og Hanne Ibi Hjæresen (referent), 

Afbud: Josefin Rønhoff Hyllegaard. 

Referat: 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

● Formanden: Har været i kontakt med DAF og Roster Athletics vedr. Connect. 
Stævnetilmeldingsplatformen fungerer ikke optimalt, f.eks. sendes der kun mail til den 
person der laver samlet tilmelding, men ikke til de enkelte tilmeldte.  
Dorrit Zobel har tilbudt at stå for tilmeldingen til stævner i Connect. 
Vi skal have opdateret vores ungdomsfolder ”Velkommen til BAC”, så den indeholder 
oplysninger om Connect. 

● Kassereren herunder  
o godkendelse i virtuel verden:  



Bestyrelsesmøde d. 26. januar 2022 

Regnskabet for 2021 er afsluttet. Der er oprettet en konto til forsikringer. Gebyrer og 
abonnementer er samlet på en konto. Det har endnu ikke været muligt at få lukket kontoen i 
Jyske Bank. Vi kommer ud af 2021 med et underskud på 42.000 kr.  

o Formanden skal godkende alle udgifter over 5000. kr.  

● Tri-udvalget: Har fået 3 nye medlemmer.  2 muligvis 3 triatleter deltager i Ironman 
Copenhagen til august. 
  

● Motionsudvalget herunder  
o trænerkontrakter og underskrifter – opbevaring: 

Trimtex åbner slut april. Jakob aftaler eksakt dato med Trimtex. 
 

o Trænerne skal selv ansøge om, at få udbetalt trænergodtgørelse. Der skal indskrives 
en dato for sidste frist for ansøgning om godtgørelse i trænerkontrakterne. 
Alle kontrakter opbevares i Drev. 
  

● Ungdomsudvalget herunder  
o børneattest - procedure for afhentning af disse: 

Josefin har meddelt, at hun stopper som ungdomsudvalgsformand, men fortsætter på nedsat 
kraft, indtil videre. 
Vi afstår fra deltagelse i Skole Ol, hvilket meddeles kommunen. 
Sommeraktiviteter kan ikke afholdes i år grundet græspleje. 
Er i gang med at rykke børn op. 
Der har været afholdt DMU Øst denne weekend. 
Laura stopper som træner. 
 

o                                                                                                               På næste møde. 
 

● Atletikudvalget: Carsten Sørensen har fået dommerkort til løb, spring og kast. Tino Klein 
og Marianne Steding-Jessen har fået dommerkort i kast. 
 

● Elite-talentudvalget herunder  
o sæsonplaner og budget 2022 for Joel og Christoffer: 

Chr. Jørn trækker sig fra TRACKS. DAF overtager med Lars Lindstrøm i spidsen. 
BAC afholder TRACKS-stævne 18. maj. 
Der afholdes landsholdssamling i Esbjerg d. 8. februar for U18 og U21. Fokus er på kost og 
kommende stævner og arrangementer. 
 

o Det besluttes at klubben dækker udgifter for Joel Ibler Lillesø og Christoffer Frost 
Jensen-Johansen med et beløb på max 30.000 kr. til hver.  
Der afsættes desuden et beløb på max 10.000 kr. til hver til dækning af 
trænerudgifter, hvor det vurderes formålstjenstligt. 
Til øvrig talent/elite afsættes et beløb på max 30.000 kr.  
Stævnegebyrer betales af BAC. 

  

 3. "Idrættens stemme i Gladsaxe": Kommunens Kultur- og Idrætsudvalg er blevet delt. Christina  
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Rittig Falkberg R er udpeget til formand for Fritids- og Idrætsudvalget. 
Der har været afholdt et uformelt møde mellem formanden for FIU og ”Idrættens stemme i 
Gladsaxe”, hvor der blev berørt emner som Transparens, Inddragelse og åbenhed. 

4. Jubilæum: Vi kan ikke få stadion den planlagte dato, bliver i stedet for d. 27. august.  
Anne Line laver aftale med BB. 
 

5. Græs: Der skal udføres græspleje til sommer i ugerne 27 – 34. Hvilket betyder vi ikke kan afholde 
sommerferieaktiviteter, hvilket også kan få indflydelse på, hvordan vi skal afholde vores jubilæum. 

 
6. Evt.: FIG har spurgt ind til om vi er interesseret i, at der kan bookes naturgræs og bane separat, så 

der kan spilles fodbold samtidig med at der baneatletik. Det afviser vi helt klart, det er ikke praktisk 
muligt afvikle 2 forskellige aktiviteter på naturgræs og bane samtidigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




