
Tilstede: Anne Line Mørck, Carsten Rytter, Lis Knudsen, Bjarne Hingelbjerg, Rasmus Wortziger, 
Marianne Steding, Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Anne Frankland. 

1) Referat godkendt. 

2) Der er stadig problemer med tider i vægtløftningssalen.  BVK ønsker betaling for brug af salen, 
hvilket vi ikke finder rimeligt, da salen og nogle redskaber er kommunens.  BVK har selv indkøbt 
yderligere redskaber og ønsker betaling for slitage på udstyr og sal. Der foreligger en brugsaftale fra 
2004 (se mail). 

Vi har brug for en liste med navne på de som bruger vægtsalen, så vi kan udelukke de som ikke er 
medlemmer af BAC længere. 

Emnet tages op på Brugerbestyrelsesmødet d. 14. juni. 

3) Tine og Katrine har lavet et oplæg til hjemmesidestruktur mhp. talent- og eliteprofiler. Er rigtigt 
godt stykke arbejde, men bestyrelsen ønsker 2 ting taget med i det videre arbejde: 

   Der skal være plads til hver enkelt atlets rekorder, mesterskaber og præstationer gennem 
atletens karriere. 

  På PowerPoint én mangler der en overskrift til skemaet med resultater/år, man måske kunne 
kalde "Resultatudvikling" 

4) Anne Frankland stopper i bestyrelsen pr. 1. august, da hun emigrerer til New Zealand. 

Marianne Steding bliver ny Atletikudvalgsformand. 

Redskaber må aldrig lånes med hjem, men kan kun lånes med til stævner og kun efter forudgående 
aftale med et bestyrelsesmedlem. Bjarne udarbejder en vejledning, der lægges på hjemmesiden. 

 Idemøde: Der er bevilget 90 mil. kr. til opgradering af Rostadion og nærmeste omgivelser. 
Der er kommet en del forslag ind, men man vil gerne have yderligere forslag til, hvordan 
området kan bruges. Der udskrives arkitektkonkurrence i okt. 2016. 

Der bliver lagt tartan i halvmånen til højdespring. Ønsker om puder til stangspring samt at få flyttet 
højdespring og spydkast lidt længere væg fra hinanden. Tages op i brugerbestyrelsen. Vi søger DT 
og kval. d. 10. og 11. september. Vi kan bruge Ballerup stadion som backup, hvis vores stadion ikke 
skulle være klar.  Bjarne er tovholder.  

5) Pga. printernedbrud har lis ikke kunnet udskrive. Der er købt ny printer. 

Tilskud fra kommunen på konto 1100 og 1101 er ikke bogført. 

Der står 25.000 på konto 2520, af dem er de 10.000 afsat til ungdom og talenters indendørstræning i 
Malmø. 



Der skal udarbejdes en kort vejledning ang. træners ret til tilskud både som træner og atlet. Lis laver 
et udkast. 

Der er ikke overensstemmelse mellem det antal medlemmer (børn og unge) kommunen giver 
tilskud til og det antal medlemmer vi rent faktisk har. Det skyldes at kommunen kun giver tilskud til 
medlemmer bosiddende i Gladsaxe Kommune. Vi bør undersøge om der er en mulighed for at få 
tilskud fra f.eks. Værløse Kommune, som ikke selv har atletikfaciliteter. 

Lis printer indberetning af medlemstal. 

De atleter der tilmelder sig stævner for sent, må selv betale forhøjet gebyr. 

Anne Line ønsker bilag skannet og lagt i Drop Box, hvis det kan lade sig gøre. 

6) Nyt fra udvalgene: 

Motionsudvalget: 

 Der indkaldt til evalueringsmøde ang. Gladsaxeløbet, hvor Bjarne og Rasmus deltager. 
Datoen for næste Gladsaxeløb, må meget gerne fastsættes i samarbejd med BAC, så 
klubbens medlemmer har mulighed for at deltage og ikke er til stævne andetsteds. 

 I gang med løb starter op i midten af august. 

Der er 35 tilmeldte til sommerfesten d. 9. juni. 

Hold 3 holder sommerfest d. 27. august. 

Baneturneringerne har været afholdt og er forløbet uden de store problemer. 

Værløse Badmintonklub kommer og løber på Stadion i juni og juli mdr. Boldklubberne skal 
informeres. 

Ungdomsudvalget: Der er afslutning for børn og ungdom d. 20. og 21. juni.  

Der har været afholdt et vellykket UP stævne uden EL-tid.  

Der har været afholdt klubkamp med FIF med EL-tid. 

Sommerferieaktivitet i uge 26 hvor vi 2 hold. Derudover er der en del på venteliste. Det giver en 
indtægt på omkring 2000, som kan bruges som løn til instruktør eller til indkøb af redskaber. 

Tina Svensson starter som træner på et af børneholdene. Tina skal på trænerkursus. 

TRI: Forslag fra Anne: En fra bestyrelsen skal være tovholder på cykelklubhuset. Bjarne er 
tovholder. 

 Trimtex: Anne Line vil gerne tage over, men ønsker opbakning fra resten af bestyrelsen, 
hvis der bliver problemer. 



 Vil gerne have tage billeder af nogle af klubbens atleter med tøjet, som kan lægges ud på 
hjemmesiden. 

 Så længe vi ikke har et decideret talentudvalgt må det være ungdomsudvalget og 
atletikudvalget i samarbejde, der tager sig af dem. Lis tager sig fortsat af Bube. 

 Få lagt billeder og præsentation af bestyrelsen på hjemmesiden.  
Sponsoraftalen med OK skal på hjemmesiden. Bjarne rykker igen. 

 Nicolai Frisch har tilbudt klubben redskaber for 15.000 kr.  Har sat billeder af Mia og Bube 
på en af sine hjemmesider. Vil gerne have banner på Stadion. Skal på hjemmesiden. Der 
laves sponsoraftale med standardkontrakt fra DIF. 
Dahl vil gerne støtte klubben, men det kniber lidt med kontakten. 

 Bannere til brug på stadion kan købes meget billigt. Boldklubben har en del 
bannersponsorer. Vi kan tilbyde sponsorerne, at de også kan bruges til atletikstævner. 

 Anne Line går med til møde om Glad OL. Glad Ol og skole Ol skal med som punkt på 
næste bestyrelsesmøde. 

 Fysioterapeut vil gerne servicere eliten her på stadion, hvis vi kan stille et lokale til 
rådighed, hvor det er muligt for ham at opbevare sine remedier. Der kan muligvis blive tale 
om et lille rum i cykelklubhuset. Skal tages op på næste Brugerbestyrelsesmøde. 

 Genbrugsloppen har givet et overskud på 13.843 kr.  
20. juni skal der være 1 i Genbrudsloppen, vi har salgsansvar d. 25. juni og tømning d. 6. og 
7. august. 
18. juni har vi tilbudt at hjælpe ved et GIF arrangement i Gyngemosehallen. Bjarne 
kontakter Anne for nærmere oplysninger om hvad der helt præcist skal hjælpes med. 
 
Lions Club vil gerne have hjælp i deres Genbrugsbutik om lørdagen, Vi skal have en 
orientering hvad opgaven består i og om det er hver lørdag. 
22. juni skal der bygges Sct. Hans bål for Lions Club, hvilket giver 5.000 kr.  
Vi søgt, fået bevilget en Crosstrainer af Lions Club, Crosstrainer er indkøbt. 

Evt.: Ændre navnet på mappen i Drop Box 

 

 

 


