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Dagsorden: 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden. 
 Kassereren. 
 Tri-udvalget. 
 Motionsudvalget. (DGI samarbejde - godkendelse af kontrakt) 
 Atletikudvalget. 
 Ungdomsudvalget. 
 Elite- og talentudvalget. 

(Husk, der max. er afsat 5 min. til hvert udvalg, bortset fra formanden.) 

3. Generalforsamling.  

 Evt. mulighed for samarbejde med anden klub/forening om Genbrugsloppen. 
 Forslag om udmeldelse af genbrugsloppen pga. manglende opbakning. 
 Forslag til kontingentforhøjelse pga. manglende opbakning til Genbrugsloppen. 
 Forslag til ændring af vedtægter i forhold til bank. 
 Udvalgsbeskrivelser. 

4. Resultatlister - klubrekorder.  

5. Decentral talentudvikling.  

 Opdatering af vores talent-elitekoncept. 

6. Evt. 

Tilstede: Anne Line Mørck, Carsten Rytter, Jakob Rønhoff Hyllegård, Carsten Sørensen, Lis Knudsen 
og Hanne Ibi Hjæresen (referent).  

Afbud: Martin Buhl. 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene:  
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 Formanden: Mangler kode til klubbens Ebox – skriver til Nets og hører, hvordan man får en 
kode. 
Christina Rittig Falkberg repr. for Det Radikale Venstre i Gladsaxe Kommunalbestyrelse og 
Tine Hesner repr. for Det Radikale Venstre i Furesø Byråd, arbejder med forslag til en 
tværkommunal hal og vil gerne have et møde med BAC om dette. Der sendes forslag til 
mødedato. 
 

 Kassereren: Råbalance og kontospecifikationer er sendt ud for hele 2017 og 2018, så der 
kan sammenlignes. 
Vi har modtaget 60.000 kr. i trænergodtgørelse fra kommunen, i stedet for de 40.000 kr. 
der var budgetteret.   
Der er ikke blevet brugt særligt mange penge på kurser i 2018. 
Der har været afsat 40.000 kr. til indkøb af løbebånd, men på grund af anlægsstoppet har 
det ikke været muligt at gennemføre købet. 
Vi vil evt. foreslå generalforsamlingen at købe et EL-anlæg inkl. el-pistoler, som skal 
godkendes af DAF og samtidig oprette en gruppe der skal lære at bruge El-anlæg. 
Lis redigerer budgetoplægget og sender det ud til bestyrelsen. 
 

 Tri-udvalget: Martin Buhl har meddelt pr. mail, at han ikke ønsker at genopstille som 
formand for Tri-udvalget. 
 

 Motionsudvalget: Stadion er bestilt til Tracksstævnet d. 16. maj.  Mangler EL-tid. 
Partnerskabsaftalen med DGI er ved at være på plads, der mangler kun et par detaljer.  

Aftalen betyder vi får økonomisk tilskud og hjælp til motionstrænerkursus, kursus i sociale 

medier og til oprettelse og annoncering af 2 facebookbegivenheder.  

Tilmelding til ”I gang med løb” er startet. 

Vi prøver at få gang i et babyjoggerhold med start lørdag d. 19. januar. 

Vil holde et foredrag om kost i marts – april. 

 

 Atletikudvalget: Marianne Søderberg har tilmeldt et MK hold til masterturnering. 
Der mangler lys på kasteområdet – bliver lavet. 
 

 Ungdomsudvalget: Børnehjælpsdagen ændre på salg af ”Lillebrorlodder”, så man fremover 
tjener 11 kr. pr. solgt lod uanset hvor mange man bestiller/sælger. 
Der er delt kontrakter ud og de begynder at komme tilbage i underskrevet stand. 
Der har været afholdt diplomfest for mandagsholdet.   
Der er få ledige pladser på mandagsholdet. 
 

 Elite-talentudvalget: Elite-talentgruppen er begyndt indendørstræning i Malmø. 
Der er arrangeret træningslejr. 
Vi skal betale 600 kr. for hver der er tilmeldt ATK. 
Selv om Mia Mørck pt. på College i USA er hun stadigvæk Team Danmark deltager. 

4. Generalforsamling: 
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 Evt. mulighed for samarbejde med anden klub/forening om Genbrugsloppen: Selv om vi 
samarbejder med en anden klub/forening vil det stadig være bestyrelsen der hænger på alt 
arbejdet.  Vi kunne prøve om der er muligt at finde 3-5 medlemmer der vil påtage sig 
opgaven at koordinere arbejdet med Genbrugsloppen.  Der skal laves et forslag til 
vedtagelse om et udvalg på generalforsamlingen, hvis der er tilsagn fra medlemmer der 
ønsker at indtræde i et sådan udvalg. 

 Skal på som punkt på næste møde. 

 Forslag om udmeldelse af genbrugsloppen pga. manglende opbakning: Hvis ikke vi kan få 
opbakning til Genbrugsloppen, skal der ligge et forslag om udmeldelse af Genbrugsloppen 
til vedtagelse på generalforsamlingen.  
Skal på som punkt på næste møde. 

 Forslag til kontingentforhøjelse pga. manglende opbakning til Genbrugsloppen: Der skal 
udarbejdes et forslag til evt. kontingentforhøjelse, hvis klubben ikke længere har indtægt 
fra Genbrugsloppen. Vi kommer også til at mangle indtægt fra Skole OL i 2019. 
Med på som punkt på næste møde. 

 Forslag til ændring af vedtægter i forhold til bank: Tages op på næste møde. 

 Udvalgsbeskrivelser: Alle udvalgsbeskrivelser skal være opdateret inden 
generalforsamlingen. 

Udarbejde et forslag om vedtægtsændring så generalforsamling evt. kan holdes i april.  
Med som punkt på næste møde. 

4. Resultatlister - klubrekorder: Carsten S har kigget på resultatlister og lavet et foreløbigt forslag 
til hvordan de kan laves fremover (kan ses under dokumenter på hjemmesiden). 

Da der er fundet nogle fejl i klubrekorderne, skal der tjekkes tider. 

Ved angivelse af klubrekorder skal der leves op til DAF`s regler. For medlemmer indtil 50 år er det 
altid bruttotider der udløser klubrekord.  For Master over 50 år kan der evt. udløses klubrekord for 
nettotid. Tvivltilfælde afgøres af klubbens bestyrelse. 

Vi registrerer ikke rekorder for børn under 12 år men års bedste.  Vi skal finde en der vil påtage sig 
opgaven. 
Carsten S. kommer med oplæg til næste møde. 

5. Decentral talentudvikling: 

 Opdatering af vores talent-elitekoncept: Der skal indkaldes til et møde, hvor 
udvalgsformanden fortæller hvad kravet for tilskud er, bl.a. at der forventes en aktiv 
indsats eks. på genbrugsloppen, hjælp til oprydning i skurer og hal samt stævnehjælp. 

6. Evt.: Elitenetværket holder kursus for trænere om mentaltræning. 
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Der afholdes Cross Country i Aarhus d. 30. Marts. Der er åben deltagelse. Klubben deltager ikke, 
men alle kan selvfølgelig tilmelde sig og deltage. 

 

 

 

 

 

 

 


