
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

a. Formanden. 
b. Tri. afd. 
c. Kasseren. 
d. Atletikudvalget. 
e. Atletikudvalget. 
f. Ungdomsudvalget. 
g. Motionsafd. 

3. Bagsværd Sø projekt. 

4. Evt. 

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

1. Referat fra sidste møde godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

a. Der er kommet ny NEM ID. 
På brugermødet d. 27.09.16 deltog Lis, Anne Line og Bjarne. Thomas har sagt nej til alt, hvad vi har ønsket 
vedr. græsset. Der må ikke løbes på græsset i vinterhalvåret. Kasteområdet er forbudt for børn og kan ikke 
bruges i stedet. I brugeraftalen vedr. græsset står at uge 41 er sidste uge hvor græsset må bruges og er 
derefter lukket for vinterhalvåret, men at der kan laves særlige aftaler. Vi har booket baner i uge 42 
(efterårsferien), men baner og græs skal bookes hver for sig.  Fremover skal vi selv betale for 
konkurrenceudstyr. Der har været hul i taget, så det har dryppet på hamrene, hvilket har gjort at de ikke er 
forsvarlige at bruge, til trods for dette skal vi selv erstatte dem. Vi skal have adgang til konkurrenceskuret. Vi 
har konstateret at andre bruger konkurrenceredskaberne, dette skal vi have stoppet, så vi ikke pludselig står 
og mangler, når vi afholder stævne. Vi skal gennemgå konkurrence udstyret før vi overtager det. Der sendes 
kort svar tilbage til Thomas cc til politikkerne.  
Der er lagt fliser omkring kasteområdet og der er kommet ny højdespringsmåtte. Der bliver afprøvet ny 
belysning op løbebanen. Der skal laves ny sarg.  
OK benzin har meddelt at der er for få der bruger muligheden for at klubben kan få penge, hvis der ikke 
kommer flere brugere stopper det. Det er endnu ikke blevet lagt op på hjemmesiden. 
Bjarne, Anne Line og Marianne har været til FIG møde om faciliteter og udvikling d.d., hvor de fremlagde 
ønsker om en atletik/sportshal i Gladsaxe Kommune. Anne Line og Mia har lavet en plakat, som viser 
hvordan en sådan hal kan se ud og hvor den kan ligge. Dette blev meget positivt modtaget af de øvrige 
deltagere. 
Anne Line deltager i Foreningsmødet d. 26. okt.  
Bjarne deltager i DAF årsmøde d. 29. okt., Lis Deltager både d. 29. og 30.okt. 

b. Tri afd. har afholdt et medlemsmøde. Der er svømning mandag onsdag og fredag. Løb er sammen med 
løbeholdene. Cykling er ikke særligt struktureret. Har diskuteret om det er ok med den lidt mere løse struktur, 
hvor cykling bliver arrangeret via Tri afd. facebookside. Alle er godt tilfredse med dette, og på den måde 
tilbyder vi et alternativ til andre klubber. Svømmedelen er dyr, Susanne skal have 800 kr. i timen, vi prøver at 
korte indesæsonen lidt ned og have noget mere udesvømning. Vi skal også prøve at få flere til at deltage i 
svømning, her i efteråret har vi været 14-15. Nogen er kun interesseret i svømning, og hvis de kan nøjes 
med at betale svømmekontingent, kan det være en god måde at få flere ind på. Der skal friske lidt op på 
hjemmesiden. Vil lave nogle medlemsaftner hen over vinteren. Vil forsøge at starte noget yoga op. Prøve at 
få en rabataftale med f.eks. Fitness dk., så yogaen kan foregå i nogle mere komfortable lokaler. 



 Fritz har sagt op som træner for TRI. 

c. Der er uddelt råbalance og kontospecifikationer.  
Der mangler en del kontingentindbetalinger, det gælder både ungdom og senior. Lis sender liste.  
Der er også en del der mangler at betale deres startpenge.  
Mangler at betale til Spartagames. 
Der er ansøgningsfrist om kørselstilskud fra kommunen d. 01. nov.   
Med indtægter fra Genbrugsloppen og GIF-arrangement er vi allerede nu 5000 over buget på indtjening. Der 
vil komme yderligere indtægter fra Genbrugsloppen og Lokal Historisk Forening.   
Stævneudgifterne er lidt høje, det skal der kigges nærmere på. Der er brugt 69.000 i startpenge for ungdom. 
Der er budgetteret med 80.000. Elitebudgettet ser rimeligt ud.  
Mangler opkrævning fra BVK.  

d. DT stævnet fungerede godt. Ballerup atletik var til stor hjælp, og det gav mindre at lave end hvis der var 
blevet afholdt her. Stævnet har givet 7000 i overskud. Atletikudvalget skal have lavet et budget og Lis giver 
gerne en hjælpende hånd. Der er tilmelding til DAF vintercross turnering.  Der skal lave aftale med Amager 
om indetræning. Amager bestiller hal i Malmø. Der er afsat 10.000 kr. til betaling af haller. Der skal kigges på 
betaling for seniorkørsel.  
Vi skal tale med cykelklubben om fysioterapeut kan få lov til at bruge lokale i cykelklubhuset. 
Trænerne skal have adgang til Hallen med deres Saltobrik.   

e. Trimtex kommer denne uge. Åbner igen i uge 42. Der kommer ikke vareprøver denne gang.  
Der skal betales 25 kr. i kørselspenge som betales via Mobil Pay. Der skal laves et skriv fra 
ungdomsudvalget vedr. Kørepenge. 
Martin Rasmussen er stoppet som træner d.d. Vi har fået 2 nye ungdomstrænere, der er skrevet kontrakt 
med dem. Lars skal bestille haltider i Hvidovre. Der skal trænes 6 gange i Hvidovre. Anne Line taler med 
forældre for at lave en plan.  
Der er bestilt ekstra Lillebror lodder, da man får en lille ting når man har solgt et vist antal lodder, bl.a. har 
Bube doneret en singlet med autograf på. Der bliver Saftevand, is, frugt og pølser til afslutningsfest, dette 
bliver betalt af Lillebror indtægterne.   
Har søgt Trygfonden om 75 refleksveste i alle størrelser også til trænerne.  
Der er lavet et forældreudvalg, der arbejder med ad hoc opgaver bl.a. klubfest og hyttetur. 
Afholdelse af pokalfest bliver lidt anderledes, mandagsholdet for sig selv og evt. b2 og b3 for sig selv. 
Diplomer laves af Sebastian og Joakim som sædvanligt. 
Erik, Sebastian og Mia deltager i børne- og ungekonference i forbindelse med DAF årsmøde. 
13. nov. afholder klubben østcross mesterskaber for ungdom 
Trine Hesner er trådt ud Ungdomsudvalget. Eliteprofilerne overtages af Julie. 
Klubrekorder for de 9-årig vil ikke længere blive uddelt, i år får de et diplom. Fra 1. januar vil rekorder for 9-
årige ikke længere blive registreret. Internt vil der blive ført en liste, men den må ikke offentliggøres, men 
skal bruges til intern statistik. De gamle rekorder vil blive fjernet fra hjemmesiden. 
Øst-inde er lige voldsomt nok for en 10-årig, fremover skal man først kunne deltage når man er 11 år. Dette 
skal skrives ind i stævnefolderen.  
Elite- og talentregler skal kigges igennem.  
Når ungdom får tilskud til løb i udlandet forventes det, at de yder noget praktisk arbejde for klubben til 
gengæld, f.eks. at deltage i genbrugsloppen, hjælpe til ved stævner os.v. Der skal laves et skriv om 
organisering, rettigheder og pligter samt et regneark til praktisk arbejde, hvor vi kan se hvad hver især har 
ydet.   

f. Hold 3 og 4 har træner møde d. 13.11 og løbermøde d. 25. nov. Julefrokost bliver d. 26.11 om aftenen, 
hvor der kommer levende musik. Rasmus arrangerer gerne juleløb. DGI Biathlon er præsenteret for hold 2 
som synes det kunne være spændende. Kan muligvis bruge cykelklubhuset til skydebane. 
I forbindelse med ”foreningsudvikling” har vi et problem med at finde en dato for møde, 17. nov. er den dag, 
hvor flest har mulighed, hvis Henrik fra DGI kan den dag. 
Vi prøver at starte i gang med løb op i januar. 



3. Kommunalbestyrelsen har besluttet af lukke alle saunaer i kommunen, dette vil give kommunen en 
besparelse på 110.000 kr. årligt. Det er muligt, at der bliver sauna med møntindkast eller anden form for 
betaling. 
 
4. Der er kommet 30 alu-hække fra firmaet Amino samt en hækkevogn. Vi har også fået en 
muskelstimulator. Dette skal lægges på hjemmesiden. 
Torben Bille vil gerne på DAF kursus i Odense, betaler selv transport. 
Der mangler et par enkelte punkter på opfølgningslisten, de tages op næste gang. 
 

Atletikudvalget  Liste over konkurrenceudstyr 
Lis Kontakt til Furesø Kommune ang. ungdomstilskud 
Lis og Rasmus Kontakt til Peter ang. DIF uddannelse 
Anne Line og Lis Sponsorkatalog 
Lis  Lions genbrug 
Ungdomsudvalget Skriv om kørselsbetaling 
Ungdomsudvalget Skriv om rettigheder og pligter 
Ungdomsudvalget Regneark til praktisk arbejde 
 


