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Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene. 

Formanden. 

Opfølgning/resume af møde med kommunen. 

Kassereren. 

Ungdomsudvalget. 

Diplom/Pokalfester4 

Stævnedeltagelse/udbud/egenbetaling. Hvordan gik det, og er det dette koncept, vi fortsætter. 

Trænerkontrakter. Skal de ændres, eller holder vi fast i nuværende. Eksempel vedhæftet. 
Skal sendes ud inden midt december, så beslutning haster. 

Talent/elitekoncept og budget. Beslutning om, hvorvidt et talent der ikke deltager i ATK 
trods invitation er omfattet af talent budget? Hvornår betaler man elite kontingent? 
Budgetgodkendelse/proces? 

Tilskud. Hvad blev konklusionen, og skal vi ikke skrive ned et sted, hvad der udløser tilskud, 
til hvilken alder, og i hvilken størrelsesorden. 

Lave regneark til praktisk arbejde (se Anne Lines Mail fra d. 5. dec.). 

Anne Lines lederakademiprojekt. 

Atletikudvalget. 

Lys på atletikbanen (se mail fra Rytter 5. december). 

Motionsudvalget. 

I gang med løb. 

Næste skridt efter møde med DGI. 

TRI udvalget. 

3. Fastsættelse af datoer for generalforsamling og bestyrelsesmøder i 2017. 

4. Evt. 
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Deltagere:  Bjarne Hingelbjerg, Lis Knudsen, Marianne Stedding-Jessen, Martin Buhl Svanum, 
Rasmus Wortziger, Anne Kline Mørck, Carsten Rytter, Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

 

1. Referat fra sidste møde godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene 

 Formanden.                                                                                                                                       
Se referat fra mødet med Gladsaxe Kommune vedhæftet.                                                                                                                          
Der afholdes nyt møde med Gladsaxe Kommune d. 13.12.16.                                                           
På næste brugerbestyrelsesmøde tages bookning af Stadion før deadline. Næste møde med 
Brugerbestyrelsen er også d. 13.12.16.  Nina har desværre forkerte mailadresser til klubben, så 
referat og indkaldelse er kun blevet sendt til Bjarne.  Bjarne sender referat.                                                                       
Novo`s løbeklub vil gerne låne stadion på lørdag.                                                                                   

Vi er inviteret til møde i Ishockeyhallen til diskussion om hvad man kan/skal bruge hallen til 
fremover.  

 Der åbnet for tilmelding til Copenhagen Half Marathon.                                                                                                                               

Kassereren.                                                                                                                                                                               

Tilskud: Vi mangler stadig at få transporttilskud, men det skulle være undere behandling 

Stævneindtægter: Vi har haft flere indtægter og håber at det kan fortsætte til næste år. Vi mangler 
stadig betaling fra BSL fra NOVO, skal have rykket Sten for betaling til skoven. 

Øvrige indtægter: Det ser godt ud GIF jubilæum gav også godt i kassen. 

Godtgørelser: Der mangler betaling for sidste halvår til træner. Håber afregninger kommer så jeg 
kan holde juleferie, hvor jeg kun skal koncentrere mig om indberetninger til kommunen. F.eks.. 
Kopi af alle trænerkontrakter og udgifter til dem. Indberetning af medlemstal mv. 

Udvalg: Ingen af udvalgene har opbrugt deres budget.  

Bube har ikke indsendt regninger endnu – jeg rykker og får sendt regning til DAF. 

Administration: Vi mangler opkrævning fra DAF vedr. Stateltik. 

Materialer: Vi mangler regning fra Presenco 

Stævneudgifter: Når vi afholder stævner, kommer der også flere udgifter. Vi mangler betaling til 
DAF for medaljer til Øst cross. 

Det ser ud til at vi kommer ud af året med overskud. 
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 Ungdomsudvalget.  

Pokalfester: 16. januar 2017 gælder det mandagsholdet, hvor der ikke er plaketter og pokaler, men 
masser af nåle og diplomer.                                                                                                                           
19. januar er det B3, ungdomsudvalget står for plaketter, diplomer og pokaler, forældreudvalget står 
for arrangement.                                                                                                                                               
24. januar er det B2 holdene. Ungdomsudvalget står for plaketter, diplomer og pokaler, 
forældreudvalget står for arrangement. 

Stævnedeltagelse: Alle har betalt, og trænerne synes det er en god ide. Fortsætter som hidtil. 

Trænerkontrakter Ungdom: Fortsætter uændret. 

Talent/elitekoncept: Elitekontingent er koblet op på deltagelse i ATK. For at få elitetilskud, skal 
man deltage i ATK. For andre gælder de almindelige regler for kontingent og tilskud. 

Tilskud: Der laves et skriv om hvad der udløser tilskud, der lægges på hjemmesiden. 

Regneark: Der udarbejdes en opgaveliste, der lægges på hjemmesiden under Talent-Elite. 

Anne Lines lederakademiprojekt.:  Vil gerne, at vi diskuterer, hvad skal klubbens formål skal være 
fremover.  Hvor mange fokusområder kan vi klare.  Hvordan vi løser de problemer der mellem 
ATK og Motion.  Lave møder med medlemmerne,  

Atletikudvalget.  

Elitebudget: Atletikudvalget har lavet et foreløbigt budget for 2017 på 71.133, 33 kr.  Sidste års 
buget var på 56.000 kr.   Der er 13 atleter med, hvilket er flere end i 2016.  

Lys på atletikbanen: Kommunen har sendt et forslag vedr. belysning på Stadion til høring i klubben. 
Vi har gennemgået projektet og finder det rigtig godt, men har dog nogle kommentarer til det. Se 
vedhæftede skrivelse.                                                                                                                          
Mogens inviteres med til mødet med kommunen d. 13. dec.                                                             
Skrivelse sendes til Kommunen inden mødet. 

Motionsudvalget. 

I gang med løb: Vi starter ”I gang med løb” op i uge 2. 

Næste skridt efter møde med DGI: Henrik Dam Nygaard vil gerne deltage i det første 
bestyrelsesmøde i det nye år.  Vi skal finde ud af, om vi vil være for bredden eller eliten  eller om vi 
kan rumme begge dele. Vi skal have en mere gennemsigtig organisationsstruktur.  Finde ud af hvad 
det egentlig er for en klub vi ønsker. Finde de fokuspunkter vi vil starte at arbejde med. Til en start 
skal hvert bestyrelsesmedlem prøve at lave en arbejdsbeskrivelse for eget område til næste møde. 
Lave en temadag i det nye år. 
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Torben Bille har været på Løbeseminar i Middelfart og vil gerne komme og fortælle om det på et 
bestyrelsesmøde. F.eks. lave et eller 2 løb om året i stedet for et hver måned. Torben inviteres med 
til næste møde. 

Tri-udvalget.  Der er 8 det endnu ikke har betalt. Liste sendes til Lis, så hun kan rykke.                         
Vil kigge lidt på indholdet af hjemmesiden.  Planlægge fremtidige aktiviteter.                                
Der er 4 løbere der har påtaget sig at være træner i henholdsvis januar, februar og marts, april. 

3. Fastsættelse af datoer for generalforsamling og bestyrelsesmøder i 2017. 

Nye bestyrelsesmøder henholdsvis 3. januar, 24. januar, 21. februar og 9. marts. 

Foreløbig dato for generalforsamling d. 21. marts. 

4. Evt.  

Sara Fladager holder pause i en periode. 

Christina T melder sig ud af klubben, men vil gerne melde sig ind senere, når hun for tiden. 

Vil gerne have flyttet gymnastikholdene over i Cykelklubhuset, hvilket vil give både BAC og BVK 
mere til i vægtlokalet. Der skal tales med formænd for cykelklubberne om det er muligt at bruge 
cykelklubhuset. Bjarne tager sig af dette. 

Bubes budget dækker også 1. kvartal i 2017. DAF støtter med 50 %.  Budgettet er på 61.000 kr. der 
kun dækker driftsomkostninger.  
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