
Referat fra Bestyrelsesmøde d. 29. juni 2017 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

2. Meddelelser fra udvalgene. 

2a. Formanden. 

2b. Kassereren. 

2c. Tri-udvalget. 

2d. Atletikudvalget. 

DM-arrangør. 

Forespørgsel om køb af cykel til træner. 

2e. Ungdomsudvalget. 

2f. Motionsudvalget. 

2g. Elite-talentudvalget. 

3. Hjemmesiden. 

4. Gladsaxedagen. 

5. Arrangementslisten. 

6. Evt. 

 

Tilstede: Bjarne Hingelbjerg, Martin Buhl, Erik Kold, Anne Line Mørch, Rasmus Wortziger, Carsten Rytter og 

Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Lis Knudsen. 

1. Til godkendelse på mødet d. 8. august. 

2a. Intet til referat. 

2b. De aktive skal gøres opmærksom på, at de skal sende regning og bilag hurtigt muligt efter de har været 

til stævner.  

Der bevilges en cykel til brug for træner. Det skal fremgå at købskontrakten, at det er BAC, der er ejer at 

cyklen – ikke træner. Er kun til brug i forbindelse med træning eller motionsløb.  

2c. Martin forhører som om Landsholdsfysioterapeuten kan få lov til at bruge et lokale i Cykelklubhuset, og 

om der er mulighed for at have en briks stående fast. 
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Martin forhører sig om det er muligt vi kan få adgang til den interne bookingliste til Cykelklubhuset. 

2d. Vi ansøger ikke om at blive DM-arrangør i 2018 – 2020. 

Vi har fået tilbud på 5.500 kr. etablering af kuglestødsring fra murer, der har erfaring med dette. Vi skal selv 

grave ud. Kommunen bestiller og betaler for materialerne. Det skal præciseres, at det er kommunen der 

skal stå for vedligeholdelse af kuglestødsring. 

Det er lidt tvivlsomt, hvor godt det fremlagte projekt for lys på bane er. Det er skrumpet fra 48 til nu 32 

lysmaster. Vi prøver at få en uvildig til at se på. Rødovre atletik har fået en belysning, der skulle matche det 

projekt vi har fået forelagt. Spørge Rødovre om der er  mulighed for at se det i funktion. 

Har talt med Pia Bagger om en ny brugermikrofon til stadion. 

Vores egne stangspringsstænger skal skrottes – er for farlige at bruge. 

2e. Der skal gøres opmærksomt på at vi har brug for hjælp til Loppen – også gerne via Facebook. 

Vi har afholdt Pokalkamp mod FIF, der gik fint.   

Overvejer kun at holde UP-stævner til næste år. 

Vi har afholdt sommerferieaktivitet som har været særdeles vellykket og der er stor ros fra forældre. Der 

skal laves en plan for fremtidig sommerferieaktivitet. 

2f. Der var 443 tilmeldte og 389 startende til Gladsaxeløbet. Der var kun 11 hjælpere fra klubben til løbet, 

men det gik ok alligevel. Vi har endnu ikke hørt noget om afregning fra kommunen, Bjarne og Rasmus taler 

med Per Seier. 

Til Baneturneringen d. 27. juni var der 91 tilmeldte deltagere og 22 hjælpere fra klubben, rigtig dejligt med 

så mange fra klubben, der bakker op om BT. 

D. 19. sep. afholdes der løbermøde, hvor der bl.a. skal tales om en anden organisering af holdene. Der skal 

også holdes et par medlemsmøder om evt. afholdelse af et større motionsløb. 

Der var 42 deltagere i hold 3`s sommerfest. 

2g. Vi ansøger om, at blive arrangør af DT-kval. 10. sep. 

Der har været afholdt møde i Talent-Eliteudvalget, hvor man har diskuteret de dokumenter, der skal 

udstikke rammerne for udvalgets arbejde. Man fik en god snak om dette, men der er ikke kommet noget 

konkret på bordet. 

Elite-Talent på hjemmesiden skal opdateres. 

Synes det er svært at overskue Elite-Talentbudgettet. 

3. Der har været en del problemer med hjemmesiden. Der nedsættes et webudvalg (Erik), der skal 

undersøge muligheden for evt. skift af webhotel og kigge på muligheden for at lave en ny hjemmeside. 

4. Vi har fået tildelt område nr. 36 – se kort – Vi får en pavillon, 1 bord og 2 stole + et A-skilt på 50 x 70 cm.  

5. Arrangementslisten opdateres.  

6. Der er medlemmer, der føler sig stødt over billedet på Day Dose reklamen, vi spørger om Day Dose kan 

gives os et andet billede at sætte på. 

Der laves en aktivitetsliste (Hanne), der lægges i Dropbox. 

Mia Helene Mørck får i næste uge besøg af coach fra Amerikansk Universitet. 


