
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2 Meddelelser for udvalgene. 

 Formanden.  
o Brugerråd- brugerbestyrelse  
o ref. fra årsmøde i DAF 

 Kassereren.  
o Transportstøtte 

 Atletikudvalget.  
o Orientering ang. stadionforhold 

 Ungdomsudvalget.  
o Cross 

 Motionsudvalget.   
o Foreningsudvikling 

 Tri-afd. 

3. Evt. 

Opfølgning fra sidste møde. 

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 

 

Tilstede under hele mødet: Bjarne, Anne Line, Lis, Carsten og Hanne (referent). 

Under dele af mødet: Martin, Marianne og Rasmus 

1 Referat fra sidste møde godkendt. 

2 a. På møde i FIG blev der sagt at kommunen giver tilskud til alle unge uanset hvilken kommune de 
kommer fra.  Hvis det er rigtigt har vi penge til gode hos kommunen. Lis kigger støttereglerne igennem ang. 
tilskud til ungdom. 

Der er brugerrådsmøde d. 15.11.2016, hvor der bl.a. skal vælges ny formand. Bjarne sidder i 
brugerbestyrelsen og er først på valg næste år. Rasmus og Anne Line deltager som repræsentanter for 
klubben. 

Ref. fra DAF- årsmøde kommer på DAF`s hjemmeside. 

2b. Der er lavet 19 ansøgninger ang. transporttilskud til kommunen.  Hanne retter skriv ang. transportstøtte 
og lægger på hjemmesiden. 

Træningslejr 2017 skal betales her i efteråret, støtte kan søges efter afvikling. 



Vi har 298.000 i kontingentindtægter, hvilket er mindre end sidste år. 

Vi har fået 3100 kr. for arrangementet i Lokalhistorisk forening. 

Anne Line har 2000 liggende i byttepenge til Genbrugsloppe, er bogført som tilgodehavende. 

Der mangler indbetaling på 50.000 fra Novo Nordisk til Bagsværd Sø løbet, Bjarne kontakter Novo Nordisk 

Trimtex har sendt kontrakt til genforhandling. De får ikke bestillinger nok, og vil derfor kunne for websalg 2 
gange om året. Der kom kun et par stykker for at prøve tøj, så der vil ikke blive taget prøver hjem mere. Der 
er stadig et par stykker, der mangler at betale for deres køb. Skal rykkes. 

BVK har godtaget vores liste, men har endnu ikke sendt nogen regning. 

2c. Anne Line har kontaktet kommunens Idrætsudvalg og Carsten har sendt et brev til idrætsudvalget c.c. til 
politikerne med beskrivelse af klubbens situation i ang. stadionforholdene. Der skal være møde med Nina 
Nielsen Idrætschef i kommunen og Thomas Højgaard Jørgensen Stadionforvalter d. 21.11.16.  Der er 
kommet saltolås på Konkurrence skuret, og BAC har fået adgang hertil. Vi afventer med at tælle 
konkurrenceudstyr indtil forholdene ang. dette er fastlagt.  

Sofieskolen har søgt om lov til at bruge stadion d. 26.08.2017  Tilsyneladende har BB stadion den dag, selv 
om der først er deadline for ansøgning om brug af idrætsfaciliteter midt i januar.  

Carsten og Marianne går i gang med atletikudvalgets budget. 

2d. Bjarne har først fået svar fra Skov og Naturstyrelsen d.d. ang. booking af skov til Øst Cross som afholdes 
søndag.   Der er 202 startende. Anne Line kontakter Michael Kassov? ang. booking af toiletfaciliteter. 
Kommunen leverer arbejdstoppe, som stilles på trailer sammen med præmieskammel. Vanddunke med vand 
skal tages med på stadion. Mangler at købe plastikbægre. Der er kaffe og kage til salg. Arbejdsopgaverne er 
fordelt blandt hjælperne. 

Der har været afholdt trænermøde. Der er kommet en del nye medlemmer og vi mange på venteliste. Nogen 
har meldt sig ind i klubben for at komme på venteliste. Man skal man først meldes ind, når der er plads på 
holdet. 

Man har vedtaget hvordan medlemmerne skal flyttes fra et holdt til et andet.  

Der bliver afholdt 3 præmiefester. Bagefter skal det evalueres om der fremover skal 1 samlet eller 3 
præmiefester. 

Gita og Sara er begge startet som trænere. 

Den dag Sofieskolen gerne vil have lov at bruge stadion er de fleste til stævne i Hvidovre. 

Erik har deltaget i et møde om Fremtidens skole, har tilmeldt sig nogen aktiviteter, men ikke i klubregi. 

Der er overskud på materielkontoen, pengene bruges til indkøb af medicinbolde, elastikker og lidt 
kasteredskaber.  

2e. Gladsaxeløbet bliver 11.06.2017, Rasmus har bestilt EL, vil undersøge om han kan bestille et til. 

Både hold 3-4 og hold 2 har afholdt løbermøder.  Hold 3-4 er i en positiv udvikling.  Man tog forventningerne 
til ”den gode løber” og ”den gode træner” og hvordan man løber i det offentlige rum op til diskussion. 



Hold 2 mangler træner fra 1. januar. 4 af motionsløberne vil på skift stå for træningen i årets første 4 mdr. 
Der skal findes en ny træner. Nogle af holdets løbere føler sig overset og forbigået af klubben og taler om at 
melde sig ud og starte en løbeklub. Føler at klubben kun interessere sig for ungdom og elite, og der blev 
spurgt til hvad bestyrelsen kan foreslå for at løse problemet. 

Hold 1 har ikke afholdt løbermøde. 

Møde med DGI vedr. klubudvikling bliver d. 17.11.16. Testen er afsluttet. Vi skal diskutere kommunikation og 
organisation, hvordan ønsker vi at udvikle os fremover. Hvad må vi og hvem har hvilke kompetencer. 

Biathlon er aflyst grundet manglede tid. 

 

2f. Der er godt gang i svømning, der kommer en 14-15 medlemmer hver gang.  Der har været mange 
stævner, så der er ikke så mange der løber i øjeblikket.  

Har fået et par tilbud på yogatræning, det vil komme til at koste et sted mellem 75 og 90 kr. pr. gang. Bliver 
kun gennemført hvis interessen er stor nok.  

Har fået 5-6 nye medlemmer. 

Påtænker at holde foredrag om træningsplanlægning i januar. 

3. Til opfølgning på næste møde: 

Bjarne Kontakt til Novo ang. penge til Bagsværd Sø løbet 
Hanne  Tilrette skriv ang. transportstøtte og lægge op på 

hjemmeside 
Lis og Rasmus Kontakt til Peter Liljensten ang. DIF uddannelse 
Anne Line og Lis Sponsorkatalog 
Ungdomsudvalget Skriv om kørselsbetaling 
Ungdomsudvalget Skriv om rettigheder og pligter 
Ungdomsudvalget Regneark til praktisk arbejde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


