
Bestyrelsesmøde d. 19. august 2021

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Meddelelser fra udvalgene:

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

3. Generalforsamling herunder:

● forslag om efterskolekontingent.
● Arrangementer for skoler og kommuner

4. Tidtagningsanlæg:

1. Skal vi købe iht. tilbud fra Claus.
2. Forsikring af udstyr.
3. Stativ.
4. Afspærring af område.

5. Kaste-mangekamp.

6. Ansvarlig for stævnetilmelding og kalender.

7. Evt. (Pølsevogn).

Tilstede: Anne Line Mørck, Lis Knudsen, Per Nilsson, Carsten Sørensen og Hanne Ibi Hjæresen
(referent). Jakob Rønhoff Hyllegaard deltager via Teams under punkt 4.

Afbud: Carsten Rytter, Josefin Rønhoff Hyllegaard.

Referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.

2. Meddelelser fra udvalgene:

● Formanden: Vi har fået henvendelser fra flere skoler med anmodning om instruktørhjælp,
men vi har meget svært ved at efterkomme dette, da aktivisterne fortrinsvis ligger i dagtiden
på hverdage.
Mia Mørck fik stablet et flot arrangement på benene for at fejre Joel Ibler Lillesø`s U 20
europamesterskab på 5000 m.
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Sommerferieaktiviteterne har været en stor succes.
Spydkasttilløbet er endnu ikke blevet lavet, men kommunen går i gang på mandag.

● Kassereren: Der har været meget få udmeldelser under Coronakrisen.

● Tri-udvalget: Har genoptaget svømmetræning mandag og onsdage, stadigvæk med Susanne
som træner. Har plads til lidt flere til svømmetræning.
Har en deltager med til Ironman Copenhagen lørdag d. 22. august.

● Motionsudvalget: Vi starter op med ”I gang med løb” d. 6. september.
Afholder løbermøde for BAC 3 og 4 d. 14 september.
Planlægger løbermøde for BAC 1. BAC 2 kører rigtig godt.
Der afholdes DM i masters næste weekend.

● Atletikudvalget: Intet.

● Ungdomsudvalget: Henrik Hansen har overtaget træningen af børn fra 6 – 9 år i stedet for
Anne Line Mørck. Thorbjørn Mikkelsen skal fremover være træner for det sene
tirsdagshold.
Der mangler trænere. Planlægger at afholde trænermøde i nærmeste fremtid.

● Elite-talentudvalget: Der afholdes Tracks-stævne på Tårnby stadion i aften.

3. Generalforsamling:
● Forslag om efterskolekontingent: Bestyrelsen enedes om ikke at foreslå et særskilt

efterskolekontingent.

● Arrangementer for skoler og kommuner: Vi vil opfordre til at medlemmerne giver en
hjælpende hånd til arrangementer, der beskæftiger sig med atletik i kommunen.

4. Tidtagningsanlæg:

1. Skal vi købe iht. tilbud fra Claus: Vi køber iht. tilbud fra Claus.
2. Forsikring af udstyr: Vi skal have en forsikring før vi køber, Jakob tager kontakt til

forsikringsselskab.
3. Stativ: Vi skal finde et kraftigt stativ, der er helt stabilt og hvor der kan lægges sandsække

på fødder.
4. Afspærring af område: Der skal laves afspærring ved tidtagningsanlægget, så ingen kan

komme til at skubbe til det.

5. Kaste-mangekamp: Kommunen har lovet at kuglestødsbanen i kastegården klar til DM i
Kaste-mangekamp 21. – 22. august. Bestyrelsen inspicere banen og må konstatere at den ikke er ok,
og derfor ikke kan bruges til DM men den kan streges op og bruges til opvarmning.
Det kniber med hjælpere, mest til lørdag, men vi håber det går.

6. Ansvarlig for stævnetilmelding og kalender: Vi prøver om vi kan finde en der vil være
ansvarlig for tilmelding og kalender. Det er et stort arbejde og derfor vil vi tilbyde vedkommende
hvad der svarer til en trænerkontrakt.
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7. Evt. (Pølsevogn): På næste møde.
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