
Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene. 

a. Formanden. 

b. Kassereren. 

c. Atletikudvalg. 

d. Ungdomsudvalg. 

e. Talent-eliteudvalg. 

f. Motionsudvalg. 

3. Arrangementsliste.  

4. Gladsaxedagen. 

5. Planlægning af bestyrelsesmøder resten af året. 

6. Evt. 

 

Tilstede: Bjarne Hingelbjerg, Anne Line Mørch, Lis Knudsen, Erik Kold, Rasmus Wortziger og Hanne Ibi 

Hjæresen (referent). 

Afbud: Carsten Rytter. 

Fraværende: Martin Buhl. 

 

1. Referat godkendt. 

2a.  Har talt med Simon fra BVK, vil gerne have betaling for brug af vægtlokale, men har endnu ikke sendt 

en regning.  Der er stadigvæk lidt problemer med adgang til lokalet, men aftalen er at, vi kan bruge lokalet 

og deres udstyr i vores tider, samt at talent-elite kan træne uden for vores tider, efter aftale med BVK.  BVK 

træner vægt i højdespringsområdet, hvilket ødelægger underlaget, der ikke kan holde til de tunger vægte. 

Der skal være brugermøde d. 19.04. 17, Bjarne har ikke mulighed for at deltage.  Anne Line og Erik deltager 

i stedet.  Vi skal anmode om flere værdibokse, tale om en model for genetablering af sauna, evt. med 

brugerbetaling, ny tartan i højdespringsområdet, græs og bænk i kasteområdet.  Gøre opmærksom at 

hjertestarter siden indenfor, have den flyttet uden for. 

b. Budgettet er ikke med på råbalancen.  FIF har endnu ikke betalt for deltagelse i Baneturnering 2016. Den 

Internationale Skole har ikke betalt for deltagelse i Østcross 2016. Der skal laves et skriv til hjemmesiden 

vedr. egenbetaling for seniorer.  



c. Materielliste til konkurrencerummet er under udarbejdelse. Vi skal ikke kassere materiellet før, vi er sikre 

på at vi får nyt, bortset fra hamrene som er farlige at bruge.   Der er købt en kodelås til materielskuret.  

Koden må kun udleveres til trænerne, er der andre der har brug for at kende koden, skal det godkendes af 

bestyrelsen. Der skal laves en kodeliste i Conventus med navne på de der har fået koden udleveret.  Er der 

tegn på misbrug laves koden om.  

Trimtex er lagt på hjemmesiden.  

Har eks. med på merchandise fra Carsten Svensson, bl.a. en jakke der med navn og logo koster 350 kr.  

Rasmus og Erik har deltaget i repræsentantskabsmøde i FIG d.05. april, hvor Tryg Forsikring fortalte om 

hvordan vi er forsikrede via DGI, vi får tilsendt silde om dette.  FIG har fået en revisor indover, hvilket 

betyder, at der nu er overskud på regnskabet.  

Der ansøgt om at få omklassificeret græsset på stadion, så det kan blive tilgængeligt for atletik, skole, 

fodbold og offentlighed.  

Anne Line og Erik har talt med journalist fra Gladsaxebladet om klubben og vores problemer med bl.a. 

græs- og kastefaciliteter, venteliste pga. pladsmangel etc. 

 

d.  Der mangler stadigvæk hjælpere til Skole OL. Tidsskemaet er svært at få til at gå op. Taler med Helsingør 

om hvordan de gjorde.  

Sebastian undersøger om vi kan bruge et af rummene i cykelklubhuset til behandlingsrum for samaritter til 

Skole OL. 

Der er uro på trænerfronten, bestyrelsen skal have samtaler med trænerne og hvad de ønsker og hvad der 

kan motivere. 

Der er Østdanske mesterskaber i Mangekamp til og med 13 år 12. maj.  Byder ind på et UP stævne i 18. sep. 

Uden EL-tid.  

Vi har fået tildelt tider i Genbrugsloppen i uge 22 og 23 sammen med 6 andre klubber og uge 41 samt en 

enkelt uge i det nye år. 

Vi skal have en prioriteringsliste fra trænerne over hvad vi har brug for af nye redskaber.   

 

e.  Har fået et udvalg op at stå og afholdt første møde. Carsten udarbejder forslag til hvad udvalgets arbejde 

skal være. 

 

f. Gladsaxeløbet bliver d. 11. juni, der afholdes møde med Per Seier på mandag.  

Vi afholder baneturnering d. 27. juni, prøve om vi kan låne boldklubbens bannere til lejlighedsreklamer. 

Der bliver sommerfest d. 20. juni og julefrokost d. 25. november.  

I mandags var hallen optaget og børnene var på løbebanen, nogle motionsløbere var utilfredse med dette, 

men børnene har løbebanen på mandage fra kl. 16.45 til kl. 18.00. Bjarne lægger et skriv om dette op på 

hjemmesiden.  

Der holdes møde med motionstrænere torsdag d. 27. april.  Henrik Eiersholt har lavet et oplæg. 

Der skal findes 2 datoer til medlemsmøder om et Motionsløb/Bagsværd Sø løb. 

 

3. Arrangementslisten er ikke b levet sent til Alex. Dette gør Hanne fremover. 

 

4. Der er møde om Gladsaxedagen d. 20. april.  Hanne deltager. 



 

5. Fremtidige bestyrelsesmøder bliver 3. maj, 8. juni, 29. juni, 15. august, 12. september, 4. oktober, 7. 

november og 5. december. 

 

6. Dorte Bramsen har deltaget i et 10 km. løb i Middelfart, hvor hun har stillet op for BAC og sat klubrekord, 

men har ikke meldt sig ind i klubben. Det skal undersøges om hun kan beholde rekorden. Der sendes en 

indmeldelse til Dorte. 

Der skal gøres opmærksom på at det er et krav, at man stiller op Trimtex klubtøj til alle mesterskaber. 

 

 

 


