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Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden 

 Kassereren 

 TRI-udvalget 

 Atletikudvalget 

 Ungdomsudvalget 

 Elite-talentudvalget 

 Motionsudvalget 

Husk der kun er afsat 5 min. til hvert udvalg bortset fra formanden. 

3. Gladsaxedagen. (Se oplæg i Drop Box) 

4. I gang med løb/løb med. (Se oplæg i Drop Box)  

5. Sommerfest. 

6. Vægtrum.  

7. Evt. 
 

Tilstede: Anne Line Mørck, Lis Knudsen, Brian Klovborg, Carsten Sørensen, Carsten Rytter og 
Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Jakob Rønhoff Hyllegaard og Josefin Rønhoff Hyllegaard. 

 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat godkendt. 
2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden: Græsset er blevet renoveret hen over sommeren, men det er så vådt 
nu, at vi skal være meget forsigtige med at betræde det. 
Alle vore dommerkort er udløbet, men der er ingen dommerkurser i øjeblikket. Vi 
har gjort DAF opmærksom på dette problem.  
Der er DT d. 8. september på Rudersdal Stadion kl. 11. 
FIG har bevilget 3000 kr. til tidtagningsanlæg – vi køber kablerne allerede nu. Vi 
afventer stadig at høre fra Nordea-fonden. 
Der er lagt en ekstra Trimtex op på hjemmesiden med mulighed for bestilling af 
singletter og Jakker. 
Vi prøver at søge DIS om sponsorat til stangspringsudstyr. 
BB har 60 års jubilæum. Vi køber en gave til ca. 500 kr. 
 

 Tri-udvalget: Vi har 5 triatleter med til Ironman København på søndag. 
Svømmetræning starter op mandag med Susanne som træner. 
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 Kassereren: Vi har modtaget en regning for udtagelse til mesterskab fra DAF på 

2700 kr., hvilket er en forhøjelse på 200 kr. Der er ikke meldt noget ud om 
forhøjelse af mesterskabsbetaling fra DAF. Carsten R skriver til DAF. 
Der er en ansøgning om dækning af udgifter i forbindelse med deltagelse i 
Universiaden på 3000 kr. ud af en udgift på 11.000 kr. Josefine Rytter. 
Carsten Rytter forlader lokalet på grund af inhabilitet, mens vi diskuterer 
ansøgningen. 
Vi diskuterer ansøgningen og beslutter at støtte med 3000 kr. til dækning af 
Josefines udgifter i forbindelse med Universiaden. 

 

 Atletikudvalget: Rekordlisten er opdateret. Masters er ikke særligt gode til at give 
besked om rekorder. 
Vi betaler gebyret til Master i forbindelse med deltagelse i mesterskaber.  

 

 Ungdomsudvalget: D. 12. juni var der foredrag om mental motion – desværre var 
der mange, der ikke mødte op. Det var ellers et rigtigt godt foredrag. 
Nogle af trænerne har ytret ønske om at træne andre hold. Vi prøver at 
imødekomme dette så vist det er muligt. 
Der bestilles Lillebrorlodder – det forventes at hvert barn sælger 10 lodder. 
Holdene skal tale om, hvor de skal hen på træningslejr til påske, evt. sammen med 
Mellem–Langholdet. 

 

 Elite-talentudvalget:  

Der er sat rigtig mand ungdoms- og mesterskabsrekorder hen over sommeren. 

 

 Motionsudvalget: Vi afholder ”Medlem1dag” arrangement d. 26. og 27. august kl. 
17 – 18.  

Der er trænermøde 3. oktober. Muligvis løbermøder d. 8. oktober. 

 

3. Gladsaxedagen: Vi har fået telt nr. 52 ved Rådhuspassagen. Der er bestilt trykning af 

flyers. Der lagt tilmelding på hjemmesiden. 
 
4. ”I gang med løb”: Vi starter op 2. september. Det bliver slået op på diverse på 

hjemmesiden og diverse facebooksider. 
 

5. Sommerfest: Der er ca. 25 tilmeldinger for nuværende. Egenbetaling bliver 120 kr. 
 

6. Vægtrum: Der bliver møde med kommunen ang. vores brug af vægtrummet. Der kommer 
først noget på skrift, når dagsorden bliver udsendt. 
 

7. Evt.: Intet. 


