
Bestyrelsesmøde 4. marts 2020 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene. 

 Formanden. 

 Kassereren. 

 Tri-udvalget. 

 Motionsudvalget. 

 Elite-talentudvalget. 

 Ungdomsudvalget. 

 Atletikudvalget. 

3. Brug af vægtlokalet.  

4. Trimtex - trænertøj. 

5. Ny hjemmeside - app til telefon 

6. Generalforsamling. 

7. Evt. 

Tilstede: Anne Line Mørck, Carsten Rytter, Jakob Rønhoff Hyllegaard, Carsten Sørensen, Brian K. Lassen, Josefin Rønhoff 
Hyllegaard, Lis Knudsen og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidst møde: Godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

 Formanden: Til facilitetsmødet d. 10. marts deltager en fra Paraatletikken med ønske om indendørs atletikbane, der også 
kan bruges til kørestole. 
Der er FIG repræsentantskabsmøde d. 1. april. 
  

 Kassereren: Vi skal have reguleret budgettet mhp. ny hjemmeside, så det er med, når det fremlægges på 
generalforsamlingen. hjemmeside. 

 Tri-udvalget: Svømning har været aflyst. Vi anmoder kommunen om at give meddelelser ang. problemer med svømmehal 
direkte til Brian.  
Der er igen problemer med manglende rengøring i cykelklubhuset. Brugere af cykleklubhuset står selv for oprydning og 
rengøring efter brug af huset. Evt. lave et reglement til at hænge op.  

 Motionsudvalget: Vi har trænermøde i morgen.   
BB har en kamp den dag vi har aftalt festen, de prøver at rykke kampen til om formiddagen.   

 Elite-talentudvalget: Der har været afholdt DM-inde, 3 medaljer, og DMU-inde,1 medalje, i weekenden. 
Søndag er der DM i Cross i Roskilde, hvor klubben har adskillige deltagere med.  

 Atletikudvalget: Laver beretning. Masters og DT-runder. Kommet 3 nye klubrekorder.  

3. Brug af vægtlokalet: Vægtlokalet må ikke bruges til fitness, kun til decideret vægttræning, iflg. Kommunens retningslinjer.   

4. Trimtex og trænertøj: Trimtex er åbent.  
    Vi bestiller jakke og T-shirt med ”Træner” trykt på ryggen hos Trimtex, til alle trænere. Jakob forhører sig om pris.    
                                                                          På næste møde.  

5. Hjemmeside ap til telefon: Vi skal have styr på alle BAC Facebookgrupper. Minforening app indeholder reklamer. På næste møde. 

6. Generalforsamling: Vi mangler stadigvæk en dirigent, ellers er der styr på det hele. 
 
7. Evt. Vi deltager igen i år på Gladsaxedagen d. 22 august.  
    Vi indstiller Joel Ibler Lillesø til FIG` talentpris.  

 

 

 


