
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Generalforsamling herunder forslag til vedtægtsændringer. 
3. Meddelelser fra bestyrelsen: 
    3a. Tri - afd. 
    3b. Kassereren. 
             Haltider. (Lis) 
    3c. Formanden. 
    3d. Atletikudvalget. 
          Klubblad - Status på udvalget og evt. fremvisning af prøveversion af klubbladet.(Erik) 

     Indkøb af toner til laserprinter - Rasmus har denne opgave, men vi fik ikke fulgt op på den til 
sidste møde. (Erik) 

   3e. Ungdomsudvalget. 
         Skole OL status - tilmeldinger, hjælpere og materiel. (Erik) 
         Sommerferieaktivitet status - Antal instruktører og tilmelding (Erik) 
         Talentudviklingsseminar - Input jeg skal have med til seminaret.(Erik) 
         Brug af hallen mandag. 
    3f. Motionsudvalget. 
4. Adgang til at skrive på hjemmesiden - lave et skriv ang. dette. (Hanne) 
5. Evt. 
http://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/forbund-behov-stoerre-og-mere-professionelle-
idraetsforeninger  

 

 

Tilstede: Martin Buhl (punkt 1, 2, 3a, 3b, 3c), Lis Knudsen (punkt 1, 2, 3a, 3b, 3c), Bjarne 
Hingelbjerg, Anne Line Mørck, Rasmus Wortziger, Erik Kold, Hanne Ibi Hjæresen (referent) og 
Carsten Rytter (punkt 3f, 4, 5). 

1. Referat godkendt. 

2.  Forslag til vedtægtsændring – se vedhæftede.                                                     

Hanne tilretter forslaget til § 
2.1.                                                                                                                                                          
     

§ 2.1 skal sættes til afstemning sammen med ændringsforslaget af § 5.1. 

Forslag om kontingentforhøjelse for medlemmer over 14 år på 15 kr. halvårligt for brug af 
vægtlokalet. 

Betaling for sauna – vides endnu ikke om/hvordan det kan lade sig gøre. 

Bjarne lægger dagsorden til generalforsamling op på hjemmesiden d.d. 

http://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/forbund-behov-stoerre-og-mere-professionelle-idraetsforeninger
http://www.dr.dk/nyheder/viden/naturvidenskab/forbund-behov-stoerre-og-mere-professionelle-idraetsforeninger


3. 

a. Tri holder møde i marts mdr. inden generalforsamling.  Har svært ved at finde en ny 
formand.   Hvis ikke - prøve at få nogle til at være tovholdere bl.a. i forhold til bestyrelsen. 

b. Årsregnskab og tilskudsopgørelse er underskrevet at bestyrelsen og revisor. 

Lis har skrevet til Tennisklubben og spurt om muligheden for at bytte tider – 18-19.30 om onsdagen 
til Tennisklubben – 17-18 om torsdagen til BAC. 

c. Skolen skal bruge hallen d. 28. marts. 

 Aflysning af brug af græs, skal meldes til klubben inden kl. 12, hvilket ikke altid sker. 

Nyt tilbud fra Day Dose – skal lægges på hjemmesiden. 

Invitation til ”Et hemmeligt stævne” fra DR d. 29. april. Det er dagene efter skole OL, så vi takker 
nej. 

Invitation til forpremiere på Andreas Bo`s nye show for 50 kr.  Bjarne lægger på hjemmeside og 
Facebook. 

d. Claus? vil gerne hjælpe med at lave et skellet til klubbladet. Har talt med løbeholdet og spurgt, 
hvad de kan byde ind med. Regner med, at bladet udkommer med et 2 mdr. interval. 

Rasmus køber toner til printer. DAF printer ikke længere kursusmapper, det skal deltagere selv gøre 
fremover. 

e. Sebastian Buschardt står for Skole OL. Har fået 5 hjælpere, vil spørge motionisterne personligt 
om hjælp. Lave et indslag på hjemmesiden om Skole OL. 

Der er tilmelding til Sommerferieaktivitet i denne uge. Vi skal have adgang til græs, hvilket skal 
præciseres i ansøgning. Har fået nogle instruktører. 

Seminar: Talentudvikling – der er brug for engagerede/uddannede/erfarne trænere. Tryghed og 
kontinuitet. Faciliteter man kan regne med. Fællesskab – sammenhold for at udvikle sig. Rammer 
for fællesskab, udfordringer – anerkendelse. Talenter der kan vokse. 

Der er DMU i denne weekend. 

UP stævner skal planlægges. Vi kan lave et i efteråret med tekniske øvelser. 

Vi afholder Pokalturnering med FIF og Ballerup d. 13. juni. 

Der er i samarbejde med trænere prioriteret hvilke stævner vi skal deltage i og hvilke stævner der er 
egen betaling til. 



Der afholdes trænermøde inden påske. Der skal laves holdfordeling. Der skal ikke gives 
særbehandling til børn under 14 år. 

Der har været lidt problemer i hallen om mandagen. Er blevet løst i mindelighed. 

3f. Hold 1 og 2 er lidt tyndt besatte i øjeblikket pga. skader. Trænerne synes det går meget 
godt.  Dicte og Poul vil indtil videre gerne fortsætte som trænere for hold 2.  Henrik? vil måske 
gerne være træner for et motionshold. 

I gang med løb kører rigtig godt. Når forløbet er slut, bliver der oprettet et nyt løbehold, hold 5. 
Bjarne Henriksen vil gerne fortsætte som træner på hold 4/5. 

Der er problemer med at få anerkendt rekorder til baneturneringen. Der arbejdes på at finde en 
løsning. 

Vi afholder Master holdkamp d. 24 maj. 

4.  Vedr. hjemmesiden skal der laves et skriv om, hvem der skal have adgang til at skrive i nyheder, 
terminsliste o.s.v. 

5. Diskussion at artikel på DR vedr. mere professionelle kontra frivillige klubber. 

 Der kommer ny sarg på stadion. Carsten laver et indlæg ang. dette til hjemmesiden. 

Alex vil gerne vide, hvornår vi afholder arrangementer, så han ikke planlægger andet på de dage. Vi 
laver en arrangementsliste, som kan mailes til Alex. Listen lægges i Dropbox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


