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Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden 
 Kassereren 
 TRI-udvalget 
 Atletikudvalget 
 Ungdomsudvalget 
 Elite-talentudvalget 
 Motionsudvalget 

3. Facilitetsmøde 10. marts. 

4. Sommerarrangement. 

5. Forslag til nytegning/gentegning af sponsoraftaler. 

6. Forslag til brug af eksterne trænere. 

7. Generalforsamling. 

8. Ny hjemmeside - herunder GoMinisite og MinForening. 

9. Evt. 

Tilstede: Lis Knudsen, Josefin Rønhoff Hyllegaard, Jakob Rønhoff Hyllegaard, Carsten Sørensen, Carsten 

Rytter, Anne Line Mørck, Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Afbud: Brian K. Lassen.  

 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene:  

 Formanden: Klubben har lavet en aftale med FysioDanmark, som er gældende for alle klubbens 

medlemmer. 

Der afholdes dommer/genopfriskningskursus d. 21/22 marts. Klubben betaler for deltagelse i kursus.  
Brug af vægtklub – hvordan skal det foregå.                                              Tages op på næste møde. 

 

 Kassereren: Revisor har godkendt regnskabet, skal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. 

Regnskabsskema til kommunen er underskrevet af revisor og sendt.  
 

 Tri-udvalget: Intet. 

 
 

 Atletikudvalget: Alle rekorder er opdateret. 
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 Ungdomsudvalget: Henrik Hansen stopper som træner for B2-1. Der skal findes nye trænere til 

børneholdene, gerne blandt de unge atleter i klubben. Der vil blive afholdt møde med 
ungdomstrænerne.  

5 atleter fra Tino´s og Charlottes hold skal på træningslejr i Italien sammen med Ballerup Atletik 
Klub. 

             Der har været afholdt Pokalfest.  

 Elite-talentudvalget: Vi deltager i DM inde med 8 aktive og 1 træner og i DMU inde med 2 atleter 

og 1 træner næste weekend.  
Møde om U18 EM og U18 WM i skive. 
Træningslejren er betalt.  

 

 Motionsudvalget: Har lavet trænerkontrakter – ikke alle er tilfredse. Har indkaldt til trænermøde d. 

5. marts, samme dag som bestyrelsesmøde – vi rykker bestyrelsesmødet til onsdag d. 4. marts. 
Trimtex åbner snart.                                                                                Trænertøj på næste møde. 

 

3. Facilitetsmøde:  Paraatletikken er interesseret i en rundbane med sving, der kan lægges ned. Carsten R 

deltager i mødet d. 10. marts og fremlægger vores ønske om en hal. Tager i den forbindelse kontakt til 
Paraatletik. 

4. Sommerarrangement:  Bliver d. 6. juni, hvis Cafe og stadion er ledig. Jakob bestiller. Deltagelse bliver 

gratis for medlemmer. Hvis man tilmelder sig spisning og bliver væk, skal der betales for maden. Jakob og 

Josefin arbejder videre med arrangementet.is  

5. Forslag til nytegning/gentegning af sponsoraftaler: Afventer. 

6. Forslag til brug af eksterne trænere: Afventer. 

7. Generalforsamling: Lennart har desværre ikke mulighed for at påtage sig dirigentopgaven. Vi 

forespørger et par andre muligheder. 

Bestyrelsen indstiller Svend Guldbrandsen og Mogens Larsen til æresmedlemmer. 
Udkast til beretning fra formand og udvalg skal være klar ti næste møde. 

8. Ny hjemmeside - herunder GoMinisite og MinForening: Lis har kigget nærmere på MinForening, som 
er en app til telefonen og kan se mange fordele ved at bruge denne. Vi kigger nærmere på denne og de 
øvrige forslag til hjemmeside.                                                                                                 På næste møde. 

9. Evt.: Sara og Sebastian vil gerne stå for afholdelse af sommerferieaktivitet.  Vi foreslår der bliver 2 
grupper - op til 10 år og 10 – 13 år. Afholdes i tidsrummet 08.30 – 14.30. 
På sidste BID-møde blev der efterspurgt løbehold for forretningsdrivende. Vi har ikke mulighed for at stille 
trænere til rådighed på de pågældende tidspunkter. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 


