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Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene. 

3. Fordeling af træning på løbebanen. 

4. Mobil Pay. 

5. Generalforsamling. 

6. Sommerferieaktivitet. 

7. Masters holdkamp. 

8. Evt. 
 

Tilstede: Carsten Sørensen, Lis Knudsen, Josefin Rønhoff Hyllegaard, Anne Line Mørck, Brian K. Lassen, Jakob Rønhoff 

Hyllegaard, Carsten Rytter og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.   

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden: Er blevet gjort opmærksom af Simon fra BV, at der ikke helt er blevet holdt afstand på stadion, samt at 

løfteredskaber ikke bliver rengjort efter reglerne. Vagten har også henvendt sig og påpeget, at der kunne blive et problem 

hvis politiet kom forbi på stadion. 

Vi præcisere over for trænere og atleter at gældende regler skal overholdes. 

Bænke må ikke bruges til opbevaring, men kun bruges hvis man skal skifte sko. 

Man skal være opmærksom på, om der er for mange på stadion og først gå ind når andre går ud. 

Josefin laver et kort over hvor de enkelte grupper skal møde ind på stadion. 

Anne Line kontakter Simon fra BV og gør opmærksom på at rengøring af løfteredskaber foregår i redskabsskuret. 

 

Kasper Pedersen er blevet ansat som konsulent i Gladsaxe Kommune og skal sammen med Søren Nabe Nielsen tage sig af 

kontakten til de klubber der bruger Bagsværd Stadion. 

 

BB har spurgt om de kan få plads på kastområdet om mandagen, har sagt ja til dette. 

 

Vi er blevet spurgt om vi vil afholde DM i Mangekamp til efteråret. Har sagt ja, men på betingelse af at der bliver afholdt 

dommerkursus først. 

 

 Talent-eliteudvalget: I samarbejde med nogle andre klubber arrangere vi nogle 3000 m testløb søndag d. 30. maj. 

 

 Ungdomsudvalget: I næste uge starter B2-1 træning. Mia er blevet ansat som træner sommeren over. Skal hjælpe på B2-1. 

 

Mia er blevet ansat til at lave et virtuelt løbearrangement for BAC`s medlemmer evt. også for familiemedlemmer. Har 

fundet en arrangør der kan sætte det op. Det vil koste klubben 1800 kr.  Skal arrangeres inde sommerferien. 

 

3. Fordeling af træning på løbebanerne: Vi skal prøve om vi kan omfordele brugen af løbebanerne, så vi bruger alle de tider vi har 

i stedet for at alle absolut skal træne tirsdage kl. 17.00. Det skal ske i samarbejde med alle trænerne og vi tager det op, når vi igen kan 

møde fysisk.  

Josefin laver et oplæg. 

 

4. Mobil Pay: Så har Anne Line endelig fået adgang til Nem ID.  

Jakob kontakter Mobil Pay mhp. at få oprettet Mobil Pay til klubben.                                                              Tages op på næste møde. 

 

5. Generalforsamling:                                                                                                                                       Tages op på næste møde. 

 

6. Sommerferieaktivitet: Mia bliver ansvarlig for afholdelse sammen med Sebastian. Det vil blive med 2 grupper á 30 børn. 

 

7. Masters holdkamp: Det er ok at arrangere Masters holdkamp. Masters skal selv sørge for dommere og officials.  

Lis skriver til Marianne Søderberg. 

8. Evt.: Der har kun været en enkelt henvendelse vedr. tidtagningsanlæg. Vi skal have et udvalg bestående af 5 medlemmer til at stå 

for driften af anlægget. Carsten S og Jakob melder sig.  

Det besluttes at bestille tidtagningsanlægget allerede nu. 


