
Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Torben Bille - ideer til fremtidige motionsløb. 

3. Meddelelser fra udvalgene. 

3a. Formanden. 

 Generalforsamling. 

3b. Kassereren. 

 Budget 2017. 
 Betaling af stævnegebyr og kontingent. 

3c. Atletikudvalget. 

 Udlån af redskaber. 
 Konkurrenceudstyr. 
 Saltolås. 

3d. Ungdomsudvalget. 

 Skolesamarbejde. 

3e. Motionsudvalget. 

 Arbejdsbeskrivelse for hvert enkelt bestyrelsesmedlem. 

3f. TRI- udvalget. 

4. Evt. 

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

1.  Referat fra mødet d. 06.12.2016 godkendt. 

2. Udskydes til næste møde. 

3a. Generalforsamling fastlægges til d. 21.03. 2017. Bjarne sørger for indkaldelse med dagsorden samt 
booker lokale. 

Formand og sekretær er på valg. Bjarne finder ud af hvem der i øvrigt er på valgt denne gang. 

Bjarne ønsker ikke at fortsætte som formand, men vil gerne tage max 1 år mere, så man har mulighed for at 
finde et nyt emne til formandsposten, hvis ikke der er andre der ønsker at stille op som formand på 
generalforsamlingen.  Hanne tager gerne en periode til som sekretær. Udvalgsformændene går i tænkeboks. 



Hvad skal formålet med klubben være fremover – skal med som punkt på dagsorden mhp. evt. 
vedtægtsændring til næste generalforsamling. Talent/elite står ikke i vores vedtægter, men der kan henvises 
til andre dokumenter. Vi har ikke haft vedtægtsændringer siden generalforsamling 2013. 

Der har været afholdt brugerbestyrelsesmøde lige før jul, (Bjarne sender referat).  BB har tilsyneladende fået 
stillet i udsigt, at de kan bruge kasteområdet til boldspil, hvilket vi må protestere kraftigt over.  Kasteområdet 
må først og fremmest være til kast. 

Gentofte kommune har bygget et ny Idrætspark med Atletikstadion, mange haller osv. Gentofte Atletikklub vil 
gerne have et samarbejde i gang med BAC og har spurt til om vi kan hjælpe med trænere. Da vi selv 
mangler trænere har vi desværre måtte sige nej til dette. 

 

3b.  Årsregnskab for 2016 er ved at være på plads. Vi kommer ud af 2016 med et lille overskud på budgettet. 
Vi har haft indtægter fra loppe og servering på 65000kr.  Udgifter til godtgørelse har ikke været så store som 
forventet og udvalgene har ikke opbrugt deres bugetter for 2016.  Bube har også brugt mindre end 
budgetteret. 

Første udkast til budget for 2017 er med et underskud på 19.000 kr.  Elitebudgettet er ved at være på plads. 
Carsten Rytter har haft nogle fine kommetarer til det. Mht. tilskud, skal formålet være at kvalificere sig til en 
DAF-udtagelse, før der udløses tilskud fra kommunen.  I beretningen til generalforsamlingen skal det 
tydeliggøres hvordan vi bruger pengene, og hvad og hvem der udløser tilskud. 

Forbundskontingentet stiger i 2017. 

Katherina skal i forhold til Elitebudgettet være på orlov fra ATK. 

Lis spørger om det er acceptabelt, når der sendes 1. rykker for manglende betaling af stævnegebyr, at det vil 
medføre, at der ikke kan deltages i nye stævner før egenbetaling er betalt. Det er der ok til. 

Lis ønsker også, at restance for manglende kontingent ændres til 2 mdr. , og det bør også fremgå, at hvis 
man deltager i stævner inden for et halvår og ikke betaler kontingent, vil man blive udelukket for at stille op 
for en anden klub indtil kontingentet er betalt. Dette kræver en vedtægtsændring og skal derfor forelægges 
generalforsamlingen. 

Stadion- og haltider skal være booket senest d. 15.01.17. Lis beder om, at udvalgene sender mail med de 
tider man ønsker, der skal bookes. 

3c. Erik Kold har sendt en mail med nogle kommentarer og spørgsmål til bestyrelsen. 

Vedr. udlån af redskaber: Vejledning ang. udlån af redskaber er ikke lagt op på hjemmesiden.  Ved udlån af 
redskaber, skal et bestyrelsesmedlem (som hovedregel formanden) altid godkende dette via en mail fra og til 
Erik Kold. 

Konkurrenceudstyr må aldrig udlånes. Udstyr til stævner og udlån skal altid være registreret. 

Bjarne starter et skriv. 

Der skal laves en liste over udstyr og vi beder Erik Kold om at lave denne, gerne hvis det kan nås til næste 
møde d. 24. januar, så vi kan se hvad vi skal købe ind og hvad kommunen skal fylde op inden vi overtager. 

Saltolåsen på konkurrenceskuret er skifte ud med en hængelås. Bjarne taler med Thomas.  Vi kan evt. sætte 
vores egen lås på når vi overtager, men stadionpersonale skal have adgang, da pumper til tennisbaner og 



vandgrav tændes i rummet. Vi skal også have klarhed over hvem der er ansvarlig ved evt. vandskader – 
skader. 

Alt er i orden vedr. Rådhusmodtagelsen på tirsdag. 

3d. Bagsværd Skole, Gladsaxe Skole og Gladsaxe Gymnasium fået bevilget 100.000 kroner til indkøb af 
materiel til skolernes redskabsrum på stadion og Erik Kold vil gerne undersøge muligheden for at bruge 
nogle af vores unge trænere i til undervisning af elever i dagtimerne. Vi har ikke mulighed for at stille med 
trænere, men vi kan godt have et korps af unge, der gerne vil stå til rådighed. Vi vil ikke selv stå for 
kontakten til ungdomstrænerne. Kontakten fra skolerne kan gå gennem Erik Kold. 

Skole OL finder sted d. 28. april og Sebastian Buschardt og Erik Kold står for dette.  Klubben får 12000 
kr.  for at afholde dette + 25 kr. pr. tilmeldt elev. Klubben skal selv betale for EL-tid. 

Pokalfester ligger på hjemmesiden. Der er kun kommet få tilmeldinger. Anne Line sender nyhedsmail ud. 

Vi skal afholde Mangekamp øst til og med 13 år 12. maj. 

3e. Der er lavet arbejdsbeskrivelse for sekretæren, men der mangler for resten af bestyrelsen. 

Henrik Eiersholt vil gerne lave et oplæg som sine tanker ang. grupper og trænerfællesskab. 

Fritz er stoppet som træner, men vil gerne indgå i noget overordnet arbejde. 

3f. Tri har 29 medlemmer + nogle stykker som kun deltager i svømning. 

4. Saunaer er lukket pr. 1. januar.  Der kan muligvis laves noget brugerbetalt sauna, som vil komme til at 
koste klubben omkring 12. – 15.000 kr. om året.  Det vil kun kunne lade sig gøre, hvis klubben kan finde 
indtægter i den størrelsesorden, hvilket igen vil sige, der skal bruges mange frivillige til projekter, hvor vi kan 
tjene pengene ellers vil det være økonomisk umuligt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 



 

 

 


