
Bestyrelsesmøde 4. januar 2021 

 

 

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

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 

 

2. Meddelelser fra udvalgene:  

● Formanden: Der har været problemer med falske tilmeldinger til stævner etc. Dette er stoppet.  
Gladsaxebladet vil skrive en artikel om, hvordan man holder sig i form under corona, og vil gerne 
have lidt input fra BAC, hvilket vi gerne giver. 
Vi er blevet lidt færre medlemmer det sidste halve år, specielt på børneholdene. 
Vi er blevet spurgt til et samarbejde med andre klubber i Nordsjælland om en spydkasttræner til 
elite-talentgruppen. Det lyder umiddelbart som en god ide, men vi skal have lidt mere at vide om 
hvor mange klubber det drejer sig om, og hvad prisen er. 
Børneprogrammet til hjemmetræning er sendt ud. 

● Kassereren: Deadline for booking af baner er tidligere end det plejer. 
Vi mangler stadig underskrift på en del trænerkontrakter. Det kunne være en mulighed fremover selv 
at skrive trænerkontrakterne ud og få dem underskrevet på trænermøderne. 

● Tri-udvalget: Brian modtager ikke genvalg som formand for Tri-udvalget. 
 

● Ungdomsudvalget: Alle ungdomstrænere fortsætter i det nye år.  
Ida Mørck vil gerne lave træningsprogrammer for mandags- og tirsdagsholdene. 
Kastegruppen har givet udtryk for at de gerne vil have ens træningstøj. Tøjet skal købes hos Trimtex 
og de skal selv betale. 
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Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

● Formanden. 
● Kassereren. 
● Tri-udvalget. 
● Ungdomsudvalget. 
● Atletikudvalget. 
● Motionsudvalget. 
● Elite- og talentudvalget. 

3. Coronarestriktioner herunder: 
● Børnehold. 
● DIF definerede professionelle atleter. 
● Brug af klublokale. 
● Adgang til toiletter m.v. 

4. Udlevering af klubtrøjer. 

5. Evt. 
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● Atletikudvalget: Intet. 

 
● Motionsudvalget: Der er lavet hold med max 10 på hvert hold. Det fungere rigtig godt. 

Trænertøjet er bestilt, men der er endnu ikke givet nogen leveringsdato. 
 

● Elite- Talent-udvalget: Træningen sker stadig mhp. de forhåbentlig kommende mesterskaber. 
            4 atleter har været til indendørstræning i Randers og 2 har deltaget i styrketræning i Sønder Omme. 

Prøver at få lavet et 3000 m løb i samarbejde med Skive 0g et 1500 m løb sammen Odense, Skive 
og Randers. 

3. Coronarestriktioner herunder:  

● Børnehold: Mandagsholdet skal først starte d. 25, januar, hvis forsamlingsforbudet hæves d. 
17. januar. 
Trænerne kan godt lave træning for de 12- 13 årige, hvor man overholder forsamlingsforbuddet 
på max. 10 personer, der skal blot aftales med de øvrige hold hvem der er på stadion hvornår. 

 
● DIF definerede professionelle atleter: BAC har 8 atleter, der er DIF definerede professionelle 

atleter. Det betyder at de har lov til at træne indendørs, bl.a. har de ret til at bruge vægtsalen.  
Carsten R laver et opslag til hjemmesiden, hvor det fremgår hvem atleterne er. 

 
● Brug af klublokale: Der er ingen offentlig adgang til indendørsfaciliteter, men har man salto må 

man gerne bruge toiletter og hvis man har brug for at komme i klublokalet er dette også tilladt. 
Klublokalet må ikke bruges til opbevaring af tasker og andet mens man træner. 

 
4. Udlevering af klubtrøjer: Klubtrøjerne er kommet, men udlevering må afvente ophør af nuværende 
restriktioner. 
 

5. Evt.: Vi holder et kort ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. coronarestriktioner så snart det bliver meldt 
ud hvordan det ser ud efter 17. januar. 
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