
Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. september 2017 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene. 

2a. Formanden. 
2b. Kassereren. 
2c. Tri-udvalget. 

       2d. Atletikudvalget.         
      - Græs – kasteanlæg, tider – haltider m.v. (Anne Line) 
2e. Ungdomsudvalget. 

-Trænersituation for ungdom. (Anne Line) 
2f. Motionsudvalget. 
2g. Elite- Talentudvalget. 

3. Sauna 

4. Evaluering af Gladsaxedagen. 

5. Arrangements- og aktivitetsliste. 

6. Evt. 

Tilstede: Bjarne Hingelbjerg, Carsten Rytter, Rasmus Wortziger, Anne Line Mørck, Erik Kold, Lis Knudsen, 

Hanne Ibi Hjæresen (referent).  

Afbud: Martin Buhl. 

1. Referat godkendt. 

2a. Der har været afholdt Brugerbestyrelsesmøde d.d., hvor man bl.a. har diskuteret vores forhold på 

Stadion samt lukningen af saunaer i kommunen. 2 af brugerbestyrelsens medlemmer vil komme og kigge 

på vores stadion forhold. Der har været stort pres på kommunen for at starte klubbernes saunaer op igen. 

De fleste kommunalpolitikere ser positivt på det, men en evt. opstart vil i givet fald, først blive efter 

kommunalvalget. 

Bestyrelsen indstiller Inger Hammeken som kandidat til Folkeoplysningsudvalget. 

2b. Der mangler stadigvæk en del kontingentindbetalinger for 2. halvår, som der skal rykkes for.  Alle 

budgetter holder alle steder. TRI-afd. ligger meget pænt i forhold til deres budget, men det kan ændre sig, 

nu hvor svømmetræning starter. Andreas Bube har ikke brugt så meget af sit budget indtil nu pga. skader. 

Hvis der bliver overskud på Bube´s konto skal pengene overføres til andet. Bjarne kontakter Bube for at 

høre, hvad hans planer er for resten af året. Aktiverne ser godt ud, der mangler kun regning fra Kronborg 

Games samt et par små yderligere beløb. 

Vi har ikke fået nye haltider, så vi har ikke så meget at tilbyde vores medlemmer i vinterhalvåret.  

Onsdagstiden kan muligvis udnyttes lidt bedre. Vi har fået de samme vægttider. 

Kontering af stævneudgifter – se regneark i Dropbox. 
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2c. TRI har afholdt en træningsweekend på Falster.  Holder medlemsmøde d. 8. oktober. Har fået tildelt 

svømning 2 gange ugentligt. 

2d. Onsdagsholdet er svundet lidt ind og man har talt om at flytte træning til tirsdag i en kort periode. 

Vi skal bede Martin Bo om at fjerne Bagsværd Sø løbet fra hjemmesiden.  

Hvad angår græs ønsker vi os at Stadionpersonalet ville passe resten af stadion liges så godt som de passer 

græsset. Vi oplever der ligger store græsbunker på løbebanen, som løberne risikere at glide i. Derudover 

ligger der ofte cigaretskod og glaskår og flyder på stadion.  

Trimtex åbner i efterårsferien. Der vil være levering i uge 50. Cykeltøjet kommer ikke med i webshoppen, så 

TRI skal bestille 5 stk. ad gangen. Vi har bestilt 20 T-shirts til levering 29. september.  

En sprinthæk fra det nyindkøbte parti er gået i stykker. Bænke til kasteanlægget mangler en fast plads i 

skuret.    

Høre om hvad der skal købes af materiel til næste trænermøde. Vægtkastkugle er fundet igen. Kastering og 

planke passer ikke sammen. Carsten har skrevet til Thomas H. Jørgensen ang. dette. 

Boldklubbens nye spillerbokse vil fortsat kunne lægges ned.  

Anne Line og Erik deltager i DAF`s årsmøde. 

 

2e. Vi har fået mail om, at vi er pålagt en arbejdsdag mandag d. 18. sep. i Loppen, samme dag som vi har 

pointstævne. Jumboklubben har tilbudt at tage den for os. 

Steen Mortensen har opsagt sit job som kastetræner. 

Vi er blevet lovet, at man fra stadionpersonalets side vil se med stor velvilje på at vi kan afholde stævne d. 

18. september til trods for at vejrudsigten ikke er alt for god. 

2f. ”I gang med løb” er startet. Det har været annonceret på hjemmesiden og på klubbens facebookgrupper 

samt facebookgruppen 2880 Bagsværd og Bagsværdby.dk, Kulturnaut og Gladsaxedagen. Kommunen 

lovede at bringe det på deres side i Gladsaxebladet, men fortrød så dette. 

Der er tilmeldt 5 børn og unge under 18 år sammen med forældre, så der er indhentet børneattest hos 

træner og hjælpetrænere. 

14 medlemmer er tilmeldt Copenhagen Halfmarathon. 

Der er tilmeldt 20 medlemmer er til Eremitageløbet. Vi prøver at arrangere at klubben kommer med lidt at 

spise og drikke til medlemmerne efter løbet. 

Der holdes trænermøde d. 19. september. 
Der skal lægges op til julefrokost – efterlyse et festudvalg – arrangør af et juleløb. 

2g.  Der er dannet et Elitesport Gladsaxe netværk, hvor BAC deltager. Formålet er at fremme elitesportens 

muligheder i Gladsaxe, arbejde med hvad talent- elite er i kommunen, hvem der er den absolutte elite, 

hvem der er talent og hvem der bare er dygtige medlemmer. Vil holde en event 30. september.  

Vi indstiller Mia Helene Mørck til DAF-Awards.  

 

 

3. Bortfalder – der henvises til punkt 2a. Meddelelser fra formanden. 
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4. Deltagelse i Gladsaxedagen var en positiv oplevelse, som vi gerne gør igen til næste. Til trods for at vores 
placering måske ikke var den mest optimale, oplevede vi en stor interesse for klubben, og det har givet 
flere tilmeldinger til ”I gang med løb” og et par indmeldelser til klubben. 
 
5. Ikke noget nyt. 
 
6. Alle klubmedlemmer får 10 % rabat hos Cykelkrogen.  

Vi har kontaktet Day Dose mhp. et andet billede til deres annonce – det mener de ikke de kan levere. 

Vi har ikke modtaget penge fra Day Dose – Day Dose mener aftalen er udløbet – DAF går ind i sagen. 

Erik vil gerne fratræde som Atletikudvalgsformand og i stedet indtræde som Stævneudvalgsformand. 
 

 

 

 

 

      

 


