
Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene 

    a. Formanden. 

   b. Kassereren. 

  c. Atletikudvalget. 

  d. Ungdomsudvalget. 

  e. Motionsudvalget. 

  f. Tri-afd. 

3. Høringsmøde om Bagsværd Sø. 

4. Vedligeholdelse af BAC-udstyr. 

5. Evt. 

Deltagere: Bjarne Hingelbjerg, Lis Knudsen, Anne Line Mørk, Marianne Steding-Jessen, Rasmus Wortziger, Martin Buhl, 
Carsten Rytter, Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

 

1. Referat fra d. 16.08.2016 godkendt. 

 

2a. Vi har fået et forslag til samarbejdsaftale med BVK tilsendt. Vi har en nogle ændringsforslag, og disse sendes retur til BVK. 
Se vedhæftede samarbejdsaftale. 

Vi har trukket os fra arrangementet ”Lyserød lørdag” pga. manglende kapacitet. 

Lokalhistorisk Forening har 75 års jubilæum d. 21. oktober og har brug for hjælp til festen. Der er på nuværende tidspunkt 5 
tilmeldinger. Vi får 100 kr. i timen pr. person. 

Tilbud om gratis kurser fra KAI-sport. 

Der har været afholdt brugermøde. Kommunen ønsker at nedlægge alle saunaer i haller og klubber, dette vil give en besparelse 
på ca. 110.000 kr. årligt på kommunens buget.  Vi protesterer mod nedlæggelsen. 

Kommunen vil gerne overtage Blågård Svømmehal. 

Vi ønsker kraftigere lamper på stadion, den nuværende belysning er ikke særlig effektiv pga. det meget kraftige lys fra 
boldbanerne. Carsten laver en skrivelse til kommunen. 

 

2b. Der er ikke blevet udskrevet kontospecifikationer. 

Der mangler en del kontingentindbetalinger. Der skal rykkes for disse. Vi har fået mange nye indmeldelser og det gælder alle 
aldersgrupper. 



 

2c.  Stadion blev ikke færdig til DT kval-stævnet i weekenden, men blev i stedet afholdt på Ballerupstadion. 

Vi har fået stor ros for afviklingen af stævnet, og fik stor hjælp af Ballerup Atletikklub. Herreholdet blev nr. 2 og rykker op i 
Elitedivisionen. Dameholdet blev nr. 3 og rykker derfor ikke op. 

Indendørstræning i Malmø skal planlægges. Vi booker hallen i Malmø sammen Amager AC. Der er afsat 10.000 kr. på budgettet 
til indendørstræning. 

 

2d. Beløbet fra Genbrugsloppen er endnu ikke kommet.  Beløbet bliver formentlig lidt større en først antaget. 

Børnehjælpsdagens lodder er bestilt. Overskuddet går til pokalfest. 

Der er ny Trimtex i uge 43. 

Der er kommet invitation til det årlige foreningsmøde d. 26. okt., hvor bl.a. kultur- og ungdomslederprisen bliver overrakt. 

Sparta har droppet klubrekorder for børn op til 11 år, er det noget vi også skal? Tages op i Ungdomsudvalget. 

Gebyrer for stævnedeltagelse stiger, skal undersøge hvor meget af hensyn til budgetlægning.  Der skal laves et prisoverslag for 
næste års udenlandsture. 

Gita Patel har tilbudt at træne et af tirsdagsholdene. Sara Fladager skal træne det sene af tirsdagsholdene. 

3 har været på trænerkursus. 

Jørn og Mia skal på dommerkursus. 

Sebastian Buschardt vil gerne stå for Skole Ol til næste år. Sebastian og Erik Kold deltager i Skole Ol`s årskonference. 

Hvis man siger nej til ATK aktiviteter, kan man ikke modtage støtte som talent.  Der skal laves nye skriv vedr. ATK og CTU. 

 

2e.  Rasmus har talt med Pia Bagger. Hold 4 laver oplæg og Rasmus sørger for det videre fornødne. 

Vi har fået tilbud fra DGI om et klubudviklingsforløb. Det er lidt snært med datoerne for møderne og i første omgang taler 
Rasmus med Henrik Dam Nygaard om et evt. videre forløb. 

Tilbud om opstart af Biathlon med lasergeværer fra DGI. Rasmus undersøger om de vil lave et event her, så vi kan se hvad det 
er og hvor stor interesse der er for det. 

 

2f. TRI har haft en del deltagere til forskellige stævner, som alle har klaret sig rigtig godt. Har møde d. 25. sep., hvor der vil blive 
set på status. Vil tilbyde ankertræningspas til medlemmer, der ellers træner selv. Vil tilbyde inspiration til forskellige aktiviteter, 
der kan give lyst til at flere træner. Lave møder henover vinteren, hvor der vil blive udvekslet erfaringer. Prøver at hverve nye 
medlemmer og oplever at der er interesse for TRI.      

                                                         

3.  Lis deltager i Bagsværd Sø mødet. 



Rasmus har fået henvendelse fra Gry Meisner, der arbejder med udvikling af 2 projekter vedr. Rostadion og Bagsværd Sø. Vil 
gerne vide hvilke faciliteter vi har brug for ved Bagsværd sø, hvilket bl.a. kunne være åbne toiletter samt rengøring af disse. 

 

4. Kommunen vil ikke længere supplere og vedligeholde konkurrenceudstyr.  Hvis vi selv skal stå for dette fremover, skal vi 
have nøgle til konkurrencerummet. Andre skal ikke have adgang.   Der skal laves en liste over udstyr og en liste over, hvad der 
er kommunens opgaver.  

 

5.  Der mangler et par opfølgningspunkter fra sidste møde, tages op næste gang. 

 

Til opfølgning på næste møde: 

Atletikudvalget Liste over konkurrenceudstyr 
Rasmus Biathlon 
Rasmus Klubudviklingsforløb 
Hold 4 (Hanne og Lis) Oplæg til ”I gang med løb” 
Ungdomsudvalget Skriv vedr. ATK og CTU 
Carsten Skriv til kommunen vedr. belysning 
Ungdomsudvalget Klubrekorder til børn 
Lis Kontakt til Furesø Kommune ang. ungdomstilskud 
Lis og Rasmus Kontakt til Peter ang. DIF uddannelse 
Marianne Skrivelse ang. stævnegebyrer 
Anne Line og Lis Sponsorkatalog 
Lis Lions genbrug 
Anne Line Mail til Per Seier ang. haltider 

 

 


