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Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

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

3. Evaluering af Tracks. 

4. Gladsaxeløbet. 

5. Jubilæum. 

6. Datoer for kommende bestyrelsesmøder. 

7. Evt. 

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

Afbud: Carsten Sørensen. 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

● Formanden: Der har været møde i ”Idrættens stemme”. Der er udtalt stor kritik, specielt fra 
badminton vedr. kommunens beslutning om bygning af en Atletikhal. Flertallet i ”Idrættens 
stemme ønsker kommunens beslutning omgjort. 

      Prøver at lave en aftale med “FysioDanmark”. 
      Saltovejledningen til skal have et tlf. til kommunen, hvis man har mistet sin saltonøgle. 
      Der er skader i tartanen i bane 1, der skal repareres. 
      Har haft møde med den nye stadionforvalter, der gik rigtig godt. Der bliver købt nye hække. 

Vi skal bede kommunen om oplysning om hvem der udover BAC har adgang til 
konkurrencerummet.   
Foreslår oprydning i konkurrencerummet inden næste møde, hvor trænerne inviteres med.     

● Kassereren: Får sat MobilePay op, så medlemmerne kan betale kontingent via MobilePay. 
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● Tri-udvalget: Intet. 

● Motionsudvalget: Intet. 

● Ungdomsudvalget: Der er behov for at holde et trænermøde.   
● Der vil blive holdt et arrangement for børn og ungdom inden sommerferien. 
● Vi sender en mail til forældre med opfordring til at melde som ungdomsudvalgsformand. 

● Atletikudvalget: Jakob spørger om det giver problemer i forhold til rekorder, når en masters 
atlet i et masters heat med master sko, bliver pacet af en ungsenior. Dette undersøges. 
Der er stor utilfredshed i løbemiljøet med at stævner skal være slået op i Connect, for at 
tiderne bliver skrevet ind i Statletik. 

● Elite-Talentudvalget: Klubben har fået 2 rigtig gode kastere. Vi ser frem til senior DM i 
Ålborg.  
Ved et stævne d. 21. maj i Stockholm satte Joel pr. på 5000 m,  

            Lørdag d. 28. maj løber Joel, Christoffer og Paul 1500 m ved et stævne i Belgien. 
            Der var også flere gode tider til klubben ved Cph. Marathon.  

3. Evaluering af Tracks: Kommunikationen med DAF har ikke været optimal. Stævnet var ikke     
    oprettet korrekt i Connect. Skal tale med DAF om problemerne. 
    Afviklingen af stævnet forløb uden problemer og vores tidtagningsanlæg fungerede perfekt. 

4. Gladsaxeløbet: Jakob opretter tilmelding af hjælpere på vores hjemmeside. Hjælpere får T-shirt,   

    godtepose og morgenmad, som tak for hjælpen. 

5. Jubilæum: Sender invitation ud til møde i jubilæumsudvalget en af de nærmeste dage. 
Prøver at lave en rute til jubilæumsløbet, hvor der kun løbes på stier og ikke på offentlig vej, så 
der kun skal søges om tilladelse hos kommunen. 

6. Datoer for kommende bestyrelsesmøder: 
    28. juni kl. 18.30  - oprydning i konkurrencerum kl. 17.30  - inkl. trænere. 

    17. aug. kl. 18.30 

    21, sep. kl, 18.30 

    12. okt.. kl. 18.30 

    09. nov. kl. 18.30  

    14. dec. kl. 18.30  

7. Evt.: Vi prøver endnu engang at henvende os til kommunen ang. hunde på stadion 
Kommunen har udbedt sig oplysning om hvilke krav vi har til funktioner – dimensioner – mål til 
den kommende hal. De skal være klar senest søndag. Arbejdet sættes i gang allerede i aften. 


