
Bestyrelsesmøde d. 19. november 2019 

1 
 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden 

 Kassereren 

 TRI-udvalget 

 Atletikudvalget 

 Ungdomsudvalget 

 Elite-talentudvalget 

 Motionsudvalget 

3. Regelsæt vedr. nytegning/gentegning af sponsorkontrakter i klubregi. 

4. Regelsæt vedr. træningsmængde af børn og unge i klubregi. 

5. Regelsæt vedr. brug af eksterne trænere i klubregi. 

6. Evt. køb af arkivskabe. 

7. Aflønning af trænere for motionsløberne. 

8. Trænerkontrakter til ungdomstrænere. 

9. Indstilling af kandidater til idrætslederprisen og idrætsprisen. 

10. Evt. 

 

Tilstede: Carsten Sørensen, Brian K. Lassen, Josefin Rønhoff Hyllegaard, Jakob Rønhoff Hyllegaard, Lis 

Knudsen, Anne Line Mørck, Carsten Rytter og Hanne Ibi Hjæresen (referent).  

 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene:  

 Formanden:  Har været til årsmøde i DAF.  

Vi er ikke kommet i betragtning til Hjortens legat. 

Aftalt med Nordea fonden at de sammen med Gladsaxebladet kommer på torsdag til 

indvielse af El-startpistol. 

Tilmelding til Royal Run er startet. 

Der har været brugermøde med valg til brugerrådet. BAC fik ikke valg nogen ind. 

Vores kugler er dukket op. 

 Kassereren: Der er udsendt kontospecifikationer og råbalance.  

Vi har endnu ikke modtaget transportgodtgørelse.  

              Ansøgning om trænergodtgørelse skal indsendes senest d 15. december. 

              Vi søger Alfa Laval om penge til køb af remedier til vægtlokale. 

 Tri-udvalget: Har fået et par nye svømmemedlemmer. 

 Atletikudvalget: Intet. 

 Ungdomsudvalget: Trygve og Nevena Simonova skal på børnetrænerkursus. 
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Sebastian og Sara bliver ansvarlige for sommerferieaktiviteter. 

Vinterturneringen bliver med 3 runder. 

 Elite-talentudvalget: Tilmeldingerne til ATK er blevet registreret. Vi har 7 medlemmer med 

i ATK. Den første samling finder sted 30. november. 

Der er kommet indkaldelse til første CTU-samling d. 30. november. 

Ved NM i Cross vandt Joel sølv individuelt.  Danmark vandt sølv for hold, med både Joel og 

Anton på holdet. Søndag der Cross National, hvor der samtidig er udtagelse til EM. 

 Motionsudvalget: Jakob arbejder videre med Trimtexkontrakten. 

Vi har fået et startnummer til Etape København, der trækkes lod om det til klubbens 

julefrokost. 

Vi er blevet spurgt om vi vil hjælpe til et OCR-løb, vi siger nej tak. 

3. Regelsæt vedr. nytegning/gentegning af sponsorkontrakter i klubregi: Carsten R har udarbejdet et 
forslag, der skal arbejdes videre på. Trænere og medlemmer skal være bevidste om, at før man 
underskriver en kontrakt, skal den være forelagt bestyrelsen for at sikre at atleten ikke kommer i 
klemme ved indgåelse af sponsoraftaler. Der arbejdes videre med forlaget. 

4. Regelsæt vedr. træningsmængde af børn og unge i klubregi. Børn indtil 13 år må max træne 1 – 2 

dage om ugen i klubregi. Josefin laver et oplæg. 

5. Regelsæt vedr. brug af eksterne trænere i klubregi.  Brug af eksterne trænere skal altid være aftalt 

med bestyrelsen. Hvis der aftales flere træningssessioner med ekstern træner skal vedkommende 

oprettes i Conventus. Hvis vedkommende skal træne børn og unge skal der altid indhentes 

børneattest. Anne Line og Hanne laver et forslag. 

6. Evt. køb af arkivskabe: Der købes et par arkivskabe til opsætning i klublokalet. 

7. Aflønning af trænere for motionsløberne.  Alle motionstrænerne skal have en trænerkontrakt.  

Lis og Jakob laver forslag til trænerkontrakter. 

Alle motionstrænerne får betalt årets julefrokost. 

8. Trænerkontrakt til ungdomstrænerne. Trænerkontrakterne ligger i drop box. 

Ikke alle trænerkontrakter fornys pr. 1. januar. 

9. Indstilling af kandidater til idrætslederprisen og idrætsprisen. Vi indstiller Carsten R til 

idrætslederprisen og Joel Ibler Lillesø til idrætsprisen. 

10. Evt. Intet. 


