
Bestyrelsesmøde d. 15. december

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Meddelelser fra udvalgene:

● Formanden.
● Kassereren.
● Tri-udvalget.
● Motionsudvalget.
● Atletikudvalget.
● Ungdomsudvalget.
● Elite-talentudvalget.

3. Datoer for kommende bestyrelsesmøder og generalforsamling.

4. Jubilæum.

5. Evt.

Til stede: Jakob Rønhoff Hyllegaard, Carsten Rytter, Josefin Rønhoff Hyllegaard, Carsten
Sørensen, Per Nilsson, Lis Knudsen, Anne Line Mørck (med via telefon) og Hanne Ibi Hjæresen
(referent).

Referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.

2. Meddelelser fra udvalgene:

● Formanden: Klubbens medlemmer med dommerkort er på genopfriskningskursus. Vi håber
at flere af klubbens medlemmer vil tage dommerkort på kurserne i januar 2022.
Alt indendørs materiel er kommet på plads i hallen.  Vi har fået 2 skabe med nøgle til. Jakob
sætter nøgleboks op i lokalet.

● Kassereren: Har modtaget ansøgning om betaling af udokumenterede udgifter fra de fleste
trænere.

● Tri-udvalget: Intet.
● Motionsudvalget: Intet.
● Atletikudvalget: Intet.
● Ungdomsudvalget: Alle sociale arrangementer samt pokalfester er udsat indtil foråret 2022.

Træning for de helt små samt for B1 og B2-1 er aflyst indtil midt i januar.
● Elite-talentudvalget: Joel har vundet bronze både ved U20 NM og U20 EM.

Joel er indplaceret som TD-atlet i Team Danmark. Team Danmark støtter med 15.000 kr.,
hvilket betyder at BAC skal yde en tilsvarende støtte på 15.000 kr.
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Bestyrelsesmøde d. 15. december

Budget for talent/elite på næste møde.

3.  Datoer for kommende bestyrelsesmøder og generalforsamling:

Bestyrelsesmøde d. 26. januar.

Bestyrelsesmøde d. 23. februar.

Bestyrelsesmøde d. 23. marts

Bestyrelsesmøde d. 20. april

Generalforsamling d. 28. april

4. Jubilæum: Klubbens jubilæum afholdes d, 20 august 2022. Anne Line kontakter BB og
kommunen mhp, booking af hele stadion på dagen,
Jakob og Josefin står for planlægning af arrangementet.

5. Evt.: Vi skal have skrevet ind i trænerkontrakterne, hvornår deadline er , hvis man ønsker at få ¨
udbetalt udokumenterede udgifter.
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