
Bestyrelsesmøde onsdag d. 30. marts 2022

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Meddelelser fra udvalgene.

● Formanden.
● Kassereren.

o Den nye bogføringslov og hvad deraf følger.
● Tri-udvalget.
● Motionsudvalget.

o Dameomklædning.
● Ungdomsudvalget.   
● Atletikudvalget.
● Elite-talentudvalget.

3. Jubilæum.

4. Generalforsamling.

5. Evt.

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

Afbud: Carsten Rytter.

Referat.:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat godkendt.

2. Meddelelser fra udvalgene:

● Formanden: Der har været afholdt møde 10. marts med kommunen ang. ”Idrætsfaciliteter i nyt
kvarter i Bagsværd”, hvor vi sammen med Parasporten fremlagde vores fælles oplæg om en
Atletikhal. Vores fælles forslag er blevet meget positiv modtaget af politikerne. 5. april afgør
politikerne, hvilket idrætsprojekt de ønsker opført.
Anne Line deltager i Bagsværd Stadions facilitetsmøde i morgen, hvor man bl.a. skal tale om
opførelse af en tribune, ny tartan i begge halvmåner samt dræn ved kasteburet.
Andreas Bube, Christoffer Frost, Joel Ibler Lillesø og Carsten Rytter deltog i kommunens prisfest.
Der er bestilt nye Saltonøgler, er endnu ikke kommet.
Vores skabe i hallen står åbne, når vi kommer om torsdagen. Vi skal have fundet ud hvorfor, det er
tilfældet.
Lis deltager i FIG`s møde i næste uge.

● Kassereren.: Årsregnskabet er klart.
o Den nye bogføringslov og hvad deraf følger: Der er ved at blive vedtaget en ny

bogføringslov, der skal gøre al bogføring digital Loven kommer til at omfatte at gælde for
alle virksomheder og foreninger med en omsætning på over 300.000. Conventus er ved at
udvikle en løsning, der lever op til kravene i efteråret 2022. Loven forventes vedtaget tidligst
i 2024.
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● Tri-udvalget: Er startet med fælles cykling søndage.

● Motionsudvalget: Jakob har fået solgt traileren for 2.000 kr.
Der vil blive afholdt løbermøde her i foråret, hvor kaisersport kommer med et foredrag om
løbeskader.
Vi har endnu ikke fået besked om vi skal afholde TRACKS 18. maj.

o Dameomklædning: Der er stadig problemer med herrebesøg i dameomklædningen. Taler
endnu engang med BB om problemet.

● Ungdomsudvalget: Trænerkontrakterne er rettet til og ligger under 2022.
Vi har fået en ny ungdomstræner.
Salget af Børnehjælpsdagens lodder har givet lidt mindre i år end det plejer. 
Holdene B1 og B2 bliver lagt sammen.

● Atletikudvalget: Intet.

● Elite-talentudvalget: Joel Ibler Lillesø har deltaget i senior VM indendørs på 3000 m.
Der har været afholdt Senior DM indendørs.
Der har været afholdt Talent-Elitesamling i Odense.

3. Jubilæum: Datoen for jubilæet, 27. august, falder sammen med Gladsaxedagen. Det er desværre ikke
muligt at flytte jubilæet til en anden dato. Så der skal ændres lidt på de oprindelige planer.

4. Generalforsamling: Indkaldelse til generalforsamling er lagt på hjemmesiden.
Vi mangler en kandidat til Ungdomsudvalgsposten.

5. Evt.: Klubtrøjer til nye medlemmer, vil blive lagt i den grønne kasse i klublokalet.
Næste bestyrelsesmøde bliver 20. april.

2


