
Bestyrelsesmøde d. 6. oktober 2021

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Meddelelser fra udvalgene:

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

3. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder.

4. Evt. (Pølsevogn).

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

Afbud: Lis Knudsen.

Referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.

2. Meddelelser fra udvalgene:

● Formanden: Der er brugermøde d. 27. oktober – Anne Line og Hanne deltager.
Vi har fået tilbud på vægttræningsudstyr til brug i cykelklubhuset, men før vi tager stilling til køb af
udstyr, skal vi have afklaret forsikringsspørgsmålet.
(Bilag i Drev-2021-Gladsaxe Kommune)
Har været til møde med Thomas ang. kuglestødsbanen, som kommunen endnu ikke har færdiggjort.
(Bilag i Drev-2021-Gladsaxe Kommune)
Hallen er færdig, og gymnastikken er startet. Børnene starter indendørs efter efterårsferien.
DAF afholder årsmøde i efterårsferien, vi deltager ikke.
DAF har startet en trænerforening, første samling afholdes 13. november i Aarhus.

● Kassereren: Intet.
● Tri-udvalget: Per har deltaget i en Ironman i Italien.
● Motionsudvalget: Tidtagningsanlægget er klart, men mangler stadig at finde et stabilt stativ.

Forhandler stadig med forsikringsselskabet for at få nedslag i prisen.
Trimtex webshop åbner 11. oktober.
”I gang med løb” er startet op med 25 tilmeldte
Julefrokost bliver d. 25. november. Klubben giver et tilskud på 100 kr. pr. kuvert

● Atletikudvalget: Der er opdateret en del klubrekorder.
Klubrekorder for masters kan godkendes uanset sko, hvis den er sat i et løb med kun mastersløbere
som deltagere.
Klubrekorder for ungdom og senior godkendes kun, hvis de er løbet i godkendte sko.

● Ungdomsudvalget: Josefin er optaget på Gladsaxe Kommunes lederakademi.
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Børneholdet sælger lodder fra Børnehjælpsdag igen i år. Pengene indbetales på klubbens Mobil Pay,
med teksten lodder.
Der bliver et arrangement for alle klubbens trænere samt bestyrelsen d. 12. november, hvor man
bruger de penge der blev bevilget sidste år, men ikke fik brugt pga. corona.
Der bliver oprykning lige efter efterårsferien, evt. lidt senere for enkelte af børnene.
Klubben giver et tilskud til børnearrangementet på mandag.
Ventelisten fungerer ikke optimalt. På næste møde.

Har holdt møde med Mikkel Hansen fra DAF om at arrangere skole Ol gennem DAF i stedet for
Gladsaxe Kommune. Skal have møde med Pia Bagger desangående 26. 04. 2022.
Det er svært at finde en træner til TrackFit, der vil nøjes med det beløb vi kan tilbyde.

● Elite-talentudvalget: Vinterturneringen bliver på 6 runder. DM i cross bliver i 2. runde. DM 10 km
landevej bliver i 6. runde.
DAF inviterer til lanceringsdag af deres ny High Performance program d. 30. oktober i Odense.
Klubben har 4 deltager med i U-18 landsholdstruppen.
Det besluttes at støtte Joel Ibler Lillesø et engangsbeløb for dokumenterede udgifter på 20.000 kr.
og Christoffer Frost-Jensen Johansen med et engangsbeløb for dokumenterede udgifter på 15.000 kr.
Budget for elite/talent for kalenderåret 2022 tages op på næste møde.

3. Planlægning af kommende bestyrelsesmøder:
Onsdag d. 3. november kl. 18.30 og onsdag d. 1. december kl. 18.00

4. Evt. (Pølsevogn):Pølsevogn skal sælges/til skrot.
Det gule ur kan ikke laves. Der skal købes et nyt, som skal kunne kommunikere med tidtagningsanlægget.
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