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Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene. 

3. Sommerfest. 

4. Anvendelse af kommunens træningsfaciliteter. 

5. Kontingent. 

6. Generalforsamling. 

7. Udmelding/info til medlemmerne. 

8. Aflyste arrangementer. 

9. Sommerferieaktivitet. 

10. Facebook. 

11. Evt. 

Deltagere: Anne Line Mørck, Lis Knudsen, Jakob Rønhoff Hyllegaard, Josefine Rønhoff Hyllegaard, Carsten 

Sørensen, Brian K. Lassen, Carsten Rytter og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Referat:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden: Dommerkurserne her i foråret er blevet aflyst. Så snart det bliver muligt, skal vi presse på for at 

der bliver afholdt dommerkurser hurtigst muligt. 

Kasteanlægget er blæst ned, kommunen er i gang med at renovere dette. Renoveringen af spydkasttilløbet er 

sat på pause. 

Vi har fået henvendelse fra Statletik, hvor vi står med 5 navne. Fremover må der max. bruges 2 navne, som 

helst skal fremgå af vedtægterne, dvs. Bagsværd Atletik Club. Derudover vil vi bruge BAC – skal tilføjes til 

vedtægterne på GF. Hvis man bruger andre betegnelser vil ens resultater ikke fremgå af Statletik. 

 Kassereren: Klubben betaler de udgifter trænerne har haft i forbindelse med aflyst træningslejr. Atleterne skal 

søge erstatning DIF rejseforsikring. 

Vi kan søge erstatning for tab af kontingent, aflysning af Gladsaxeløbet og ”I gang med løb” i forbindelse med 

koronakrisen. 

 Tri-udvalget: Har fået tildelt svømmetider til næste sæson. Har fået træningsvejledning fra Tri-forbundet. 

 Ungdomsudvalget: Katarina Hessner Hansen starter som træner. 

 Motionsudvalget: Aflyst ”I gang med løb”. 

 Atletikudvalget: Intet. 

 Talent-eliteudvalget: Intet. 

3.  Sommerfest: Udsættes til næste år. 

4. Anvendelse af kommunens træningsfaciliteter: Kommunen har holdt stadion åbent for offentligheden, så det har 

været muligt at træne. Det har rigtig mange benyttet sig af, både almindelige borgere uden tilknytning til en klub, men 

også bl.a. Sparta, Hvidovre og stafetlandsholdet. 

I første omgang starter vi træning op for 14+.  Det anbefales at man stadion træner i hold a 6, og der max er 4 hold på 

stadion samtidig. Redskaber skal vaskes/sprittes af før og efter brug. Vi sørger for sæbe. Sprit skal atleterne selv 

medbringe.   

 

5. Kontingent: Kontingentet forbliver uændret. 

 

6. Generalforsamling: Forslag om evt. at kunne holde GF virtuelt. Skal i givet fald forelægges GF. Tages op på et 

senere møde. 

 

7.  Udmelding/info til medlemmerne: Vi afventer svar fra kommunen om hvordan man skal forholde sig i forbindelse 

med træning. Så snart vi har svar, vil der blive sendt mail ud til alle medlemmer.  

 

8. Aflyste arrangementer: Senior DM og UDM vil blive afholdt i år, hvis det på nogen måde kan lade sig gøre. Alt 

andet er aflyst. 
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9. Sommerferieaktivitet: Er ikke aflyst endnu. Det vil muligvis blive afholdt med kun et hold i stedet for 2. 

 

10. Facebook: Opslag fra klubben/bestyrelsen vil fremover blive ”ikke kommenterbar”. Hvis nogen har kommentarer 

til opslag fra klub/bestyrelse, må man henvende til et bestyrelsesmedlem. 

 

11. Evt.: Josefin foreslår vi undersøger om, det kan betale sig at entrere med et rejsebureau, i forbindelse med 

fremtidige træningslejre. Det vil give sikkerhed for at man for penge retur, hvis det af en eller anden grund ikke bliver 

til noget. 

Næste møde bliver onsdag d. 6. maj kl. 19.00 via Teams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


