
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene. 

a) Formanden. 

 Referat fra FIG-møde. 

b) Kassereren. 

c) Tri-udvalget. 

d) Ungdomsudvalget. 

 Hjorten Hørsholm Talentlegat. 

 Skole OL. 

 Loppeopbakning 

       e) Atletikudvalget. 

 DM-arrangør. 

f) Motionsudvalget. 

 Gladsaxeløbet 

 Brugerproces ang. Rostadion. 

g) Elite- Talentudvalget. 

 Evaluering af stævner. 

3.  Arrangementslisten. 

       4. Evt.  

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

Afbud: Carsten Rytter og Martin Buhl. 

1. Referat fra sidste møde godkendt. 

2a. Der har været afholdt Brugerbestyrelsesmøde d.d.,  hvor der blev talt om brug af græs i 
vinterhalvåret, også brug af kasteområde blev diskuteret.  Der er en lille åbning for minimal brug af 
græs i vinterhalvåret. Kasteområdet skal deles med BB. Vi skal melde ind, på hvilke dage og på 
hvilke tidspunkter, vi ønsker at bruge kasteområdet.  Når der ikke kastes skal området kunne bruges 
til boldspil. 
Det viser sig at græs og bane bliver booket hver for sig og ikke som en samlet enhed, hvilket vi skal 
være obs. på fremover. Der kommer et nyt bookingsystem i slutningen af 2017 (måske). 
Der vil blive afholdt et dialogmøde ang. brug af Idrætsanlæg i kommunen med deltagelse af KFIU, 
Folkeoplysningsudvalget, Brugerbestyrelser samt deltagelse fra kommunen. 
Lys på banen er udskudt et ½ år pga. nabohøring. 

Herefter drøfter bestyrelsen, hvordan brug af græs i vinterhalvåret kan udmøntes, f.eks. at en person 
fra BAC kan krydse græsset max. 10 gange 2 dage om ugen – skal være iført vest af hensyn til 
genkendelighed for stadionpersonalet. Det kunne så være en Elite-talenttræner – evt. med et par 
enkelt kryds til en anden Elite-talenttræner – alle andre har forbud mod at krydse græsset. 



2b. Der udleveres råbalance og kontospecifikationer. 

På trods af flere rykkere mangler, der stadig en del kontingentindbetalinger. 

Vi har fået hjælp fra BVK og Rene til DT-stævnet i Odense – skal ikke opkræves kontingent – for 
deres hjælp. Elitetalentudvalget betaler holdkamplicens. 

Der oprettes en ny gruppe for senioratletikhold i Conventus. 

Trænerafregninger skal fremover skannes ind og lægges i Dropbox. 

Der laves ikke et skriv vedr. fordeling af omkostninger ved stævner. 

2c. Intet. 

2d. Vi skal genansøge Hjorten Hørsholm talentlegatet til august. Vi søger penge til et kursus i 
mentaltræning til 5 atleter i +14 gruppen. Kurset koster omkring 12.000 kr. og den enkelte atlet skal 
selv betale restbeløbet. 

Skole OL er gået over al forventning. Stor ros til Sebastian og Erik for deres store arbejde. Eleverne 
synes det var en fed oplevelse.  De er allerede gået i gang med at planlægge næste år i samarbejde 
med Kommunen, hvor alle 5. klasser i kommunen skal deltage. Der skal forhandles med kommunen 
om frikøb af dommere og hjælpere. 

Der har været få tilmeldte til loppen, men det har fungeret med de som har været der, og der 
kommer lidt til hele tiden. Vi skal stille med 1 til tømning 5. juli og 11. august. I Sommerferien skal 
vi tilse Billedrammeafd. 1 gang ugentlig.  12. august skal vi bruge 2 til salg af billedrammer. 

Der er problemer med trænerkapacitet. Holde møde med trænerne, hvor vi spørger ind til, hvad de 
kan forestille sig, vi kan løse problemerne med de ressourcer vi har. På den måde kan vi danne os et 
bedre overblik over forholdene og hvordan vi bedst kan løse dem. Det vil være hensigtsmæssigt, at 
der deltager 2 fra bestyrelsen samt at der skrives referat fra hvert møde. 

D. 13. juni er der stævne med deltagelse af FIF og Ballerup for op til 13 år. 

2e. DM-arrangør tages op på næste møde. 

Vi skal have liste med konkurrenceudstyr færdiggjort meget hurtigt.  Der sendes besked til trænere, 
at de skal melde tilbage med mangler senest d. 15, så vi kan aflevere listen og ikke kommer til at 
hænge på manglende eller ødelagt udstyr. 

Erik arbejder videre med materiellisterne efter sommerferieaktivitet. 

Der bevilges penge til indkøb af trækvogn, 150 g bolde med riller og 
sprinthække.  Stangspringsstang er knækket, ny ønskes. 

Planke ved vandgrav er sunket, skal meldes, er en anlægsopgave. Tartan ved stangspring ved er fuld 
af huller, er en anlægsopgave. 



Vi har fået bænke, som skal samles. Når de ikke bruges skal de sættes i skurret. 

Skoleatletikforløb med Bagsværdskole er gået rigtig godt og gentages til næste år. 

2f. Det kniber med at få hjælp til Gladsaxeløbet. Har sat chip på 800 startnumre.  IF Bytoften er 
ikke med i år. 

Starter i gang med løb op igen 4. september. 

Rasmus trækker sig som formand for Motionsudvalget til næste generalforsamling. 

2g. Der har endnu ikke været afholdt møde i Elite-Talentudvalget. 

Der skal laves en liste over opgaver til Elite-Talentgruppen. 

3. Ikke noget nyt. 

4. Der afholdes møde ang. Gladsaxedagen d. 13. juni.  Vi laver kuglestød og stående 
længdespring.  Der udleveres diplom og et stk. pins.  Vi hører Bube om han har mulighed for at 
deltage.  Der skal lave flyers, hvor der fortæller om lidt om klubben og ”I gang med løb”. Der 
indkøbes 500 stk. pins samt et par autografblokke til Bube. Der skal laves plakater af Hallen. 

Der købes en Elkedel, så der er mulighed for en kop kaffe når Alex har ferie. 

Svenson har sponsoreret T-shirt til 10 - 11 års gruppen. 

 

 

 

 


