
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene. 

 Formanden. 
 Kassereren. 
 Tri-udvalget. 
 Atletikudvalget.  

o Græs. 
o Kastering. 

 Ungdomsudvalget. 
 Elite- talentudvalget. 
 Motionsudvalget. 

3. Aktivitets- og arrangementsliste. 

4. Evt. 

Tilstede: Bjarne Hingelbjerg, Anne Line Mørck, Rasmus Wortziger, Lis Knudsen, Erik Kold, 
Carsten Rytter, Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Martin Buchardt. 

 

Referat: 

1. Referat godkendt. 

2a. Inge Hammeken er blevet genvalgt som borgerrepræsentant til Folkeoplysningsudvalget 

Der er kommet invitation til brugerråd og valgmøde til Brugerbestyrelsen d. 14. november. Vi 
indstiller Bjarne Hingelbjerg til genvalg. 

Der skal gøres indsigelse over for referatet fra sidste brugerbestyrelsesmøde, da det ikke er korrekt. 
Bjarne laver et skriv til Brugerbestyrelsen. 

2b. Der uddeles kopi af kontospecifikationer og råbalance. 

Regninger fra stævner skal opdeles på senior, ungdom og elite. 

Vi mangler at få opkrævning for licens til Statletik. 

Der skal sendes en regning til kommunen for hjælp til Gladsaxe Løbet. 



Vi har ikke modtaget penge som lovet fra Day Dose for de køb som medlemmer har foretaget. 
Reklamen fjernes fra hjemmesiden. 

Regninger til stævner uden for Sjælland skal afleveres senest 1 mdr. efter afholdelse, for at vi kan 
nå at søge tilskud fra kommunen. 

På grund af inhabilitet forlader Anne Line Mørck lokalet, mens en anmodning fra Mia Mørck 
behandles. 

Bestyrelsen imødekommer en anmodning fra Mia Mørck om ekstra tilskud på 8000 kr. til dækning 
af udgifter i forbindelse med løbeaktivitet. 

2c. Intet til punktet. 

2d. Carsten har udarbejdet et udkast til en aftale med BVK angående brug af græs. Forslag til 
ændringer skal sendes på mail til Carsten senest torsdag 12. oktober. 

Kasteanlægget er meget sumpet, er ikke ordentligt dræneret. Der rettes henvendelse til firmaet der 
har lavet drænet. 

Der er højdeforskel i kastering. Niveauet på cementen er for høj og vil ikke kunne godkendes til 
konkurrence. Erik laver et skriv og kontakter Sten for at høre om det er korrekt formuleret. 

Der er leveret en forkert afsætningsplanke til kastering. Der bliver leveret en ny korrekt 
afsætningsplanke. 

Platforme til kastelæskure er etableret og læskure kan nu monteres. 

Anne Line og Erik deltager i DAF´s årsmøde 18. oktober. 

Erik prøver at få færdigopdateret listen over konkurrencemateriel hurtigst muligt. Hækkene har 
været brugt efter vi har optalt dem, og der mangler nogle. Materiellet skal være helt intakt inden vi 
overtager det. 

Trimtex åbner for salg i uge 42 og frem til 5. november. 

2e. Vi er blevet kontaktet af Gladsaxe Minisport, der gerne vil lave atletik, hver onsdag indtil 
efterårsferien. Da vi i vi har venteliste og ofte ikke noget græs, kan vi ikke tilbyde evt. interesserede 
medlemskab. Derfor afslag. 

Indkøb af mærke til længdespringstilløb betales af ungdomskontoen. 

Igen i år sælger ungdom Lillebrorlodder. 

Afholder trænermøde d. 12. november. Mangler trænere. Skal snart i gang med at lave kontrakter. 

Der har været en del ekstra arbejde sammen med 4 andre klubber på loppen hen over sommeren. 



Vi har uge 41 og igen 1 uge i foråret. Der mangler hjælpere til uge 41 og vi må tage stilling til om vi 
skal fortsætte næste sæson. Evt. udmeldelse af loppen skal foretages senest 1. april. 2018. 

2g. 10. november afholdes møde i Motionsafdelingen. Der er over 50 tilmeldte. Der er forslag til en 
ny struktur for løbeholdene med fællestræning, hvor man løber i forskellige tempi. 

I gang med løb har været en stor succes, og vi forventer en stor indmeldelsesprocent ved afslutning 
af forløbet. De får tilbudt et startkontingent på 600 kr. gældende for resten af 2017 samt 1. halvår 
2018. 

Rasmus stopper som Motionsudvalgsformand til næste generalforsamling. 

3. Intet til punktet. 

4. Hvis der er problemer med rengøring o.s.v. er det ikke stadionpersonalet, man skal bebrejde 
dette, men derimod kommunen, som er ansvarlig for, hvor og hvor meget, der skal gøres rent. I 
stedet bedes man venligst bruge ”Lån mig dine øjne”, for at gøre kommunen opmærksom på, de 
problemer, der er på Stadion pga. af besparelser på bl.a. rengøring. 

 


