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Dagsorden: 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden. 

 Kassereren. 

 Tri-udvalget. 

 Atletikudvalget. 

 Ungdomsudvalget. 

 Motionsudvalget. 

 Elite- og talentudvalget. 

3.  Statistik. 

4. Skole OL. 

5. Diverse tilbud på hjemmesiden. 

6.  Klubbens dommere hvor kort udløber, hvor meget skal vi gøre? 

7.  Nordeafondens ”Gode liv” priser – Årets idrætsleder – Indendørsprisen. 

8.  Evt.  

 

Tilstede: Anne Line Mørck, Carsten Rytter, Carsten Sørensen, Jacob Rønhoff Hyllegaard, Lis Knudsen og 

Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Martin Buhl. 

 

Referat: 

1. Referat: Referat fra mødet d. 23. oktober godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden: Der har været afholdt årsmøde i DAF. Der er kommet nye regler om brug af klubdragt. 

Det er ikke længere et krav, at man stiller op i klubdragt til stævner, med mindre det drejer sig om 

holdkamp.  

Vi skal have ændret velkomstbrevet, så det indeholder også indeholder orientering om hvad 

Genbrugsloppen er og hvorfor den er vigtig for klubben. 

Der er bruger- og facilitetsmøde d. 29. november. 

Der skal være græspleje hen over sommeren og stadionpersonalet vil gerne vide, hvornår vi har 

sæsonafslutning. Vi kontakter Thomas Højgaard og hører om det er muligt at løbe på banen imens.  

Der har været afholdt møde i Elitenetværket. Det har været muligt at deltage i andre klubbers møder 

og træning. Vi har ikke deltaget. Der bliver lavet lignende tiltag igen til foråret. Der er tale om at 
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klubberne skal betale for at deltage i Elitenetværket. Vi skal tage stilling til om, det er noget vi vil 

være med til fremover. 

 

 Kasseren: Der er udsendt råbalance og kontospecifikationer via dropbox. 

Kommunen vil fremover have resultatlister fra stævner for at udbetale tilskud til klubben.  

 

 Tri-udvalget: Intet. 

 

 Atletikudvalget: Intet. 

 

 Ungdomsudvalget: Skal afholde trænermøder. Der skal laves diplomer til Pokalfesten.  

Vi har for mange børn om mandagen. Flere af de store kan rykke til tirsdagsgruppen. 

Der skal laves en gruppe i dropbox til trænerne, som kan bruges i stedet for Conventus. 

Der er kommet nye regler. Børn må først deltage i Vinterturneringen det år de fylder 8 år. Ved 

Østmesterskaber kan børn først deltage det år de fylder 12 år. 

 

 Motionsudvalget: Har mæglet et oplæg til DGI om fremtidigt samarbejde. 

Der var 16 der tilmeldte sig i gang med løb, 12 har meldt sig ind i klubben. Vi starter ny hold op i det 

nye år – mhp. at kunne løbe Royal Run.  

Vi afholder Tracks stævne 16. maj. Der skal bestilles EL-tid hos brdr. Olsen. 

Vi har fået 3 startnumre, der er gratis samt 10 startnumre, der kan købes med rabat til Etape 

København. Der vil blive lodtræning om startnumrene til Gløgg aftenen d. 20. december. 

Vil prøve at lave et foredrag om kost – skal differentieres til unge og voksne. 

 

 Elite- talentudvalget: Der er kommet nye krav fra DAF for at kvalificere sig til EM U21 og U23. 

DAF reducerer antallet af mesterskaber i Cross fra 2019. Det giver problemer i forhold til at stille 

hold. Carsten Rytter er i dialog med DAF. 

Arbejder på at få indendørstræning i Atleticum i Malmø 

 

3. Statistik: Carsten Sørensen tager sig af statistikken, sorterer ud i det der findes nu og kommer med et 

forslag til, hvordan statistikken skal laves fremover.  

4. Skole Ol: Klubben påtager sig ikke at lave Skole OL i 2019. Dette meddeles kommunen. 

5. Diverse tilbud på hjemmesiden: Vi har på det seneste fået en del tilbud om rabat fra firmaer, som gerne 
vil have det på vores hjemmeside. Enkelte kan efter bestyrelsens afgørelse lægges på hjemmesiden. 
Annoncer på hjemmesiden koster 5000 kr.  
Bagsværd Boldklubs juletræssalg støtter vi op om uden beregning. 

6. Klubbens dommere hvor kort udløber, hvor meget skal vi gøre: Vi har 5 dommere, hvis dommerkort 

udløber om kort tid. Vi skal kigge på hvem i klubben der har dommerkort – om de fortsat er interesseret i at 

have dommerkort – satse på af få nye til at blive dommere. 

7.  Nordeafondens ”Gode liv” priser – Årets idrætsleder – Indendørsprisen: Vi indstiller Carsten Rytter 

til Årets idrætsleder og Andreas Bube til indendørsprisen. 

8. Evt.:  Der skal laves en vejledning til opsætning af stævner. 


