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Det forgangne år har på mange måder været et stort skridt fremad forstået på 
den måde, at en hel del længerevarende og udmarvende problemer er gledet på 
plads.  
Bagsværd Stadion har siden Gladsaxe Kommune begyndte at rive Søndergaard 
Skole ned,  været præget af det tætte naboskab og de udfordringer et sådan 
byggeri uvægerligt giver.  
Vi har i bestyrelsen forsøgt at have en optimistisk indstilling til at ” det skal nok 
blive godt”, men selv undertegnede var en gang imellem i tvivl om hvorvidt der 
nogensinde kom en ende på alle opgravningerne og bunkerne af jord/grus m.m. 
Jeg er sikker på, at alle trænere har fået en del flere grå hår end nødvendigt, men 
NU, omsider syntes jeg at det ser ud til, at tålmodigheden har båret frugt!  
Som alle der kommer på stadion ved selvsyn kan se, er der kommet nyt lys, der er 
græs på hammerkast og ny kuglestødsring m.m. og jeg vil her gerne opfordre til at 
det bliver brugt alt det I orker.  
 
Lobbyisme i Gladsaxe Kommune 
Det har været en fælles indsats hvor mange har ydet en stor indsats, og først og 
fremmest er der grund til at give Carsten Rytter og Anne Line Mørck et stort 
skulderklap for de har i den grad slidt i det for at holde sammen på klubben i den 
forgangne periode, og det er 5-6 år hvis ikke mere vi taler om. Utallige er de 
møder og seminarer vi har deltaget i og tudet politikere og embedsmænd fra 
Kommunen ørerne fulde. De har været trætte af os;det er der ingen tvivl om. 
Vore appeller har dog til sidst båret frugt, og med en forstående Idrætschef i 
Holger Kortbek og hans folk er det set med mine øjne et bedre stadion vi står med 
i dag end for 10 år siden.   
Og det er ikke slut endnu.  
Vi har præsenteret dem for STORE planer om en indendørs atletik/multihal, og 
det er ikke interesse fra kommunens side der mangler! 
Og så er der blevet tændt for saunaerne igen.  Tak for al støtten!  
 
Samarbejde på Bagsværd Stadion  
Der er også gjort et stort arbejde for at få et godt samarbejde med de andre 
klubber på stadion, og især med den driftige unge bestyrelse i Vægtløfterklubben 
er der kommet gang i den. Den flerårige indsats for at styrke samarbejdet og 
koordineringen af træning og ikke mindst træningstider er lidt af en succes for 
begge klubber. 
 
Aktiviteter med Økonomi    
Desværre måtte jeg strække våben og sætte et trist punktum for en aktivitet, som 
havde rigtig mange år på bagen. Bagsværd Sø Løbet mistede i de sidste leveår det 
der skulle til for at holde det kørende, og den 1. januar 2017 var det slut. En 



trofast skare på 5-7 mennesker og 25 -35 løbere var ikke nok til at holde liv i det. 
Dødsstødet kom da den sidste sponsor (NOVO) trak støtten.  
Men det var så starten på noget nyt! Anne Line Mørck havde nogle kontakter 
inden for genbrug, og vupti; så var der gang i noget nyt. Jeg håber MEGET, at der 
er supportere nok i klubben som bakker op om dette intiativ, da det er mindre 
forpligtigende end Sø-løbet var.    
 
En æra slutter og en ny begynder 
Jeg har flere år i træk sagt, at der burde vælges en ny formand, og for at plane 
vejen har jeg trukket mig mere og mere fra aktiviter i klubben. Jeg har dog siddet i 
Brugerbestyrelsen i de sidste fire år, og er første suppleant de næste to år også, 
så der er stadig kontakt til miljøet på første række. Men der skal vælges en ny 
formand/kvinde og der er brug for friske kræfter på andre pladser i klubben også, 
og de hårdt arbejdende folk i ledelsen af klubben har brug for alle de hjælpere, 
der kan afse tid og har lyst til at være med til at drive en af de bedste atletik 
klubber i Danmark videre.  
Undertegnede har været Formand siden 2005, og nu trænger der til ny olie på 
maskinen. Der er masser af drift i medlemmerne og jeg er sikker på, at der er et 
rigtig godt  grundlag at køre videre på: en sund økonomi og stabile medlemstal og 
opbakning fra kommunen.  
 
En formand takker af 
Jeg vil gerne her sige tak til Rasmus Wortziger, Anne Frankland, Lis Knudsen,  
Anne Line Mørck, Carsten Rytter, Erik Kold, Hanne Ibi Hjæresen og en hel masse 
andre i Bagsværd Atletik Club for nogle fantastiske år i bestyrelsen.  
Og så er der alle dem jeg har løbet sammen med; tak for turene  
Alle Bagsværd Sø hjælperne, hold da op. Uden jer… 
Altid hjælpsomme Alex og Høj .  
Andreas Bube, Mia og træner Johnny Bagge.  
Hold da op der er mange minder. 
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