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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. Jubilæum. 

4. Evt. 

Tilstede: Anne Line Mørck, Lis Knudsen, Carsten Sørensen, Carsten Rytter, Jakob Rønhoff Hyllegaard og 

Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Per Nilsson. 

 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 

● Formanden: 31 klubber under DAF har fremsendt begæring om ekstraordinært årsmøde med en 

mistillidserklæring til den siddende bestyrelse.  Det ekstraordinære årsmøde afholdes i Odense d. 3. 

juli. BAC er ikke medunderskriver, da vi ikke har været inde over det forudgående. Anne Line og 

Hanne deltager i det ekstraordinære årsmøde. 

      Idrættens Analyseinstitut har offentliggjort en undersøgelse blandt medlemsforeningerne under DAF   

      Kan læses i sin helhed hos IDAN her. 

      Kommunen har meddelt, at man ikke kan forbyde hunde på stadion i henhold til hundeloven, da 

      Stadion er et offentligt område, men kun forlange hunde skal holdes i snor. Selv om stadion er et 

offentligt område, er arealet inden for stålhegnet beregnet til sportsudøvelse og her kan hundesnore 

på tværs være farlige, og det er heller ikke særligt lækkert at blive smurt ind i hundes 

efterladenskaber, når man lander i sandkassen efter et længdespring. FIG tager problemet op med 

kommunen både for Bagsværd Stadion og Gladsaxe Stadion vedkommende. 

      Har været til møde med kommunen ang. ny hal. Kommunen har 3 forslag til ny hal, en træningshal 

med 3 baner, en hal med 4 baner, der er lidt bredere, i alt 60 cm mere + en afløbsbane og en hal med 

6 baner. Det mest realistiske vil nok en hal med 4 baner.  

      Før mødet her til aften, har bestyrelsen sammen med ungdomstrænerne ryddet op i 

konkurrencerummet. Kommunen har lovet os nye hække, vi rykker for dette på en pæn måde. 

      Kommunen har pludselig besluttet, at det alligevel ikke bliver nødvendigt med græspleje i år, men 

kan udskydes til næste år. Det betyder, at vi heller ikke kan afholde sommerferieaktiviteter til næste 

sommer. Vi beder FIG om at tage dette op med kommunen. 

 

https://www.idan.dk/media/xc1aouez/undersoegelse-blandt-medlemsforeninger-i-dansk-atletik.pdf
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● Kassereren: MobilePay samt betalingskort er sat op i Conventus. Kan bruges til betaling af 

kontingent 2. halvår 2022 via hjemmesiden.     

 

● Triudvalget: Intet. 

 

● Motionsudvalget: Skal undersøge, hvor mange af motionsløberne, der er interesserede i at bruge en 

kommende hal. 

 

● Ungdomsudvalget: Prøver igen om, vi kan få lagt B2 og B2,2 sammen.  

Laura er stopper som træner, skal på efterskole. Sara kommer tilbage fra efterskole og starter som 

træner igen. 

 

● Atletikudvalget: Klubrekorder er opdateret. Notere de klubrekorder, der oplyses på klubbens 

hjemmeside. Hvis man har en rekord som ikke er noteret, skal man selv henvende sig til Carsten S. 

for at få den noteret. 

 

● Elite-talentudvalget: Til DM i Ålborg 24. -26. juni vandt Joel Ibler Lillesø guld på 5000 m, 

Christoffer Frost-Jensen Johansen vandt guld på 1500 m og sølv på 800 m. Mia Helene Mørck vandt 

guld på 800 m Bronze på 1500 m. Paul Hardiville fik en 4. plads på 3000 m forhindring. 

Joel og Christoffer tager på træningslejr i Sestriere d. juni. Fra 1. – 6. august deltager Joel i VM U20 

i Columbia. 

 

3. Jubilæum: Der er hjælpere til at arrangere festen og Motionsløbet, men der mangler hjælpere til de 

aktiviteter, der skal være til børnene. 

 

4. Evt.: Belægningen i kasteanlægget er stadigvæk ikke i orden.  Kuglenedslagsområdet behøver max at 

være 25 m., det vil gøre det nemmere at vedligeholde, når den korrekte belægning er kommet på.  

 

         

  


