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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. Persondataloven inkl. brug af sociale medier (se vedhæftet forslag fra Hanne og Lis). 

4. Gladsaxeløbet. 

5. Mobile Pay. 

6. Gladsaxedagen. 

7. Spydkasttilløb. 

8. Evt. 

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

Afbud: Martin Buhl. 

Referat: 

1. Referat fra sidste møde godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene.  

Formanden: Anne Line kan ikke deltage i brugerbestyrelsesmøde d. 22. maj.  

Vi har ikke fået indkaldelse til repræsentantskabsmøde i FIG d. 17. april, der skal tages kontakt til Per Seier. 

Der har været afholdt elitenetværksmøde, hvor der har været tale om at forankre netværket som en gruppe eller 
forening.  Talt om, at der evt. skal være en form for kontingent for deltagelse i netværket.  

Stangspring har været udsat for hærværk og der mangler hængelåse. Anne Line har talt med Alex om at få det lavet 
hurtigst muligt, da det ikke er muligt at afholde stævne uden stangspring. 

Der har været afholdt Camp i samarbejde med BVK og Sparta i weekenden, det er gået rigtig godt. 

Skole OL har fået positiv opmærksomhed og Erik Kold har været godt tilfreds med forløbet. Skole Ol forventes at give 
et overskud lige i underkanten af 20.000.  Erik vil gerne have hjælp til det administrative i forbindelse med Skole Ol 
fremover. 

Kassereren: Der udleveres kontospecifikationer.  Der mangler en del betalinger både for DMU og DM-inde. Der 
mangler kontingent i forhold til ungdomsbudgettet.  

Der er kommet indbetalinger for baneturneringen 2017. Der skal købes en presning til Pølsevognen. Jakob køber og 
aflevere til Alex.  

Vi har budgetteret med 10.000 kr. i indtægt fra Skole Ol men får i underkanten af 20.000 kr.  
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Tri-udvalget: Intet. 

Atletikudvalget: Vi stiller med 2 hold til DT. 

Ungdomsudvalget: Det går stille og roligt i Ungdomsudvalget, selv om der endnu ikke er fundet en ny formand. Prøver 
at fordele nogen af opgaverne ud til de øvrige medlemmer af udvalget.  

Elite-talentudvalget: Der har været træningslejr i Växjö, der forløbet godt. Der har været træningslejr i Portugal, som 
har været rigtig fint. Vil gerne lave træningslejr i Portugal fremover i samarbejde med en anden klub, som også har en 
træner med. Elite-talentprofilerne på hjemmesiden er blevet opdateret. Der er desværre ikke ret meget på Bube. 

Motionsudvalget: BT har ændret navn til Tracks. Har prøvet at få en Tracks i efteråret, men desværre får vi ikke nogen 
Tracks i år.  

Jakob vil løbe med de forskellige hold og høre om deres problemer og ønsker.  Alle Tracks er lagt på Terminslisten. 

3. Persondataloven inkl. brug af sociale medier (se vedhæftet mail fra Hanne og Lis): Vi diskuterer brug af 
Conventus som mailsystem. Det er et problem med vedhæftninger, da Conventus ikke har mere end 10GB til oplagring. 
Dette kan løses ved at lave en gruppe i Dropbox som kan tilgås både af bestyrelse og trænere og man kan så sende et 
link til den eller de grupper man ønsker.  Desværre er forslaget kommet så sent ud, så alle ikke har nået at læse det. Det 
aftales, at alle melder tilbage på mail til Hanne inden d. 25. maj, som så samler op.  

Kommunens holdning til billeder på nettet er kun gruppearrangementer, ikke enkeltpersoner. Med mindre børn skal der 
altid forældretilladelse til. Tilladelser skal opbevares i stålskabet. 

4. Gladsaxeløbet: Har holdt møde med Per Seier om Gladsaxeløbet. Rasmus klarer tidtagning. Vi skal stille med 15 
mand. Lægges på Terminslisten. Taler med Bjarne om opmærkning. Hjælpere får en Goodiebag fra Kvickly. Der skal 
lave flyers om klubben til uddeling ved Gladsaxeløbet. 

5. Mobile Pay: Mobile Pay er gratis, hvis man kan komme på SKAT`s liste over NGO’er. For at komme det, kræves at 
man har modtaget enten arv eller donation. Hvis DAF eller DGI har modtaget enten arv eller donation, vil vi kunne 
komme på listen som underorganisation. 

6. Gladsaxedagen: Det første møde om Gladsaxedagen har været afholdt.  Vi vil gerne have lidt mere plads i år og 
beder om 12 x 7 m. Der bestilles Telt, A-skilt, bord, 2 stole og 2 cafeborde. Der skal bestille kort, spørger Erik om han 
vil gøre dette (de skal være uden årstal).  

7. Spydkasttilløb: Forsøger at få lavet et træningstilløb, der er 2 x 18 m. Vi skal stadig kunne bruge græsset til 
spydkast, specielt når der er stævner. Carsten Rytter skriver til Thomas. 

8. Evt. Vi prøver at stille med et hold til Stafet for livet. Det koster 100 kr. pr. person. Anne Line prøver om hun kan 
skaffe sponsorer.  

Der er flere, som ikke kan komme til næste møde d. 29. maj. Foreslås flyttet til enten d. 28. eller d. 31. maj. Hurtig 
tilbagemelding om hvilken dag, der er bedst til Hanne. 

 

 

 

 

 

 


