
Bestyrelsesmøde d. 10. november 2021

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Meddelelser fra udvalgene:

● Formanden.
● Kassereren.

● Tri-udvalget.

● Motionsudvalget herunder
            Sauna - tider.
            Dameomklædning - tider.

● Atletikudvalget.

● Ungdomsudvalget herunder
            Venteliste.

● Elite-talentudvalget.

3. Budget for Elite/talent 2022.

4. Evt.

Tilstede: Anne Line Mørck, Jakob Rønhoff Hyllegaard, Carsten Rytter, Lis Knudsen, Josefin
Rønhoff Hyllegaard, Carsten Sørensen og Hanne Ibi Hjæresen (referent).

Afbud: Per Nilsson.

Referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.

2. Meddelelser fra udvalgene:

● Formanden: Der har været afholdt brugermøde, hvor der blev givet orientering om
anlæggene. Vi synes ikke det har været tilfredsstillende med arbejdet omkring f.eks.
kuglestød. Der blev spurgt ind til udbygning af vægtløftningslokaler. Der er ingen
tidshorisont, vi får at vide når der er noget konkret.
FIG har afholdt idrætspolitisk vælgermøde med deltagelse af alle opstillingsberettigede
partier i Gladsaxe. Der var kritik af Saltosystemet fra stort set alle foreningerne. I
forbindelse med bygningen af en skole på Ringbogrunden, blev der givet udtryk for at
kommunalbestyrelsen har planer om at opføre en idrætshal i forbindelse hermed.
Vi har kontakt til Parasporten i forbindelse med bygning af en evt. hal.
Vi har indkøbt lidt vægtløftningsudstyr, som opbevares i cykelklubhuset. Udstyret må kun
bruges udendørs. Kommunen har meddelt, at hvis udstyret bliver brugt indendørs i
cykelklubhuset, bliver vi forment adgang cykelklubhuset fremover. Der er kommet andre
brugere af cykelklubhuset, hvilket vi ikke er blevet orienteret om af kommunen.
DAF har afholdt årsmøde i efterårsferien. Ingen fra bestyrelsen havde mulighed for at
deltage grundet ferie. Forespurgte DAF om mulighed for at deltage virtuelt, hvilket blev
afvist. DAF har en meget dårlig økonomi, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for
foreningerne.
Der har været afholdt Østmøde med fint fremmøde. Der vil blive afholdt  3 runder i
vinterturneringen.
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Vi får nu 10 saltonøgler ad gangen, så vi ikke længer selv, skal hente dem på i
Idrætsforvaltningen i forvaltningens meget begrænsede åbningstid.
Hallen er endnu ikke blevet helt færdig. Der kommer 2 nye skabe og der bliver sat
hyldeknægte op.
Der er bestilt Bambusasokker – som holdene kan sælge – overskuddet går til de enkelte
hold, til brug efter eget ønske.

● Kassereren: Sender samlet opkrævning for november, december samt 1. halvår 2022 ud
samlet til de nye medlemmer.
Der har været problemer med få krediteret de medaljer,  vi har returneret. Vi prøver at finde
en ny leverandør.

● Tri-udvalget: Intet.

● Motionsudvalget herunder
            Sauna - tider.
            Dameomklædning – tider: Tider for opvarmning af sauna stemmer ikke rigtig over ens

med, hvornår Løberne er på stadion.
I forbindelse med pige/dame fodboldkampe bruger de dameomklædningen samtidig med
Atletikken, hvilket betyder at der et meget lidt plads.
Anne Line kontakter kommunen ang. sauna og omklædning.
Svend vil gerne fortsætte lidt endnu som træner for hold 1, men på et lavere niveau. Jan er
begyndt at tage over. Skal have tilbudt højniveau trænerkursus.
Gladsaxeløbet bliver 12. juni 2022.
Vi har fået yderligere 5 % rabat på tidtagningsanlægget.

● Atletikudvalget: Der er opdateret nye klubrekorder.

● Ungdomsudvalget herunder
Venteliste: Anne Line og Lis laver et notat om, hvordan ventelisterne skal håndteres.
Vil prøve at oprette en gruppe bestående af forældre, der gerne vil hjælpe til med stævner
og sociale arrangementer for børne- og ungdomsholdene.
Holde afslutning i det nye år – evt. vente til senere på året grundet corona og holde det i
forbindelse med jubilæet.

● Elite-talentudvalget: Der har været afholdt talent camp i weekenden for 18 – landsholdet.
Der er talent camp for U20 landsholdet næste weekend – Joel lbler Lillesø er udtaget.
NM i cross gik ok.

3. Budget for Elite/talent 2022:
Carsten Rytter laver i samarbejde med atleterne et oplæg til budget, som forelægges
Bestyrelsen. Bestyrelsen tager herefter stilling til, hvor meget vi vil yde i støtte til atleterne.
Der vil blive egenbetaling på deltagelse i alle stævner, træningslejre etc.
Junior VM 2022 afholdes i Columbia.

4. Evt.:
Næste bestyrelsesmøde flyttes til onsdag d. 15. december kl. 18.30.
Der indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag d. 8. december med kun et punkt –
Pølsevogn
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