
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

2. Generalforsamling. 

    Forslag til opstilling af bestyrelsesmedlemmer (Erik Kold). 

    Hvilke opgaver er der i de enkelte bestyrelsesposter og skal nogle flyttes - ændres.. 

3. Erfaringer fra løbeseminar i Middelfart ved Torben Bille 

4. Meddelelser fra udvalgene. 

a. Formanden.        

b. kassereren. 

c. Tri- udvalget. 

d. Atletikudvalget. 

    Indkøb af saltspreder. 

   Konkurrenceudstyr. 

  Græssagen. 

e. Ungdomsudvalget. 

f. Motionsudvalget. 

    "I gang med løb"   

5. Hjemmeside (Adgang - rettighed til og brug af forside - nyheder osv.). 

6. Evt. 

 

Tilstede: Bjarne Hingelbjerg, Anne Line Mørck, Lis Knudsen, Rasmus Wortziger, Carsten Rytter, Erik Kold, 
Hanne Hjæresen (referent). 

Afbud: Martin Buhl Svanum. 

Gæst: Torben Bille. 

1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 03. januar 2017 godkendt. 

2. Mogens Larsen og Lennart Pedersen har kigget på vedtægterne, og er kommet med nogle forslag til 
ændringer, som bestyrelsen kan bruge som udgangspunkt til et evt. forslag om vedtægtsændringer.    
Forslag til ændring af § 7.5 – alle medlemmer over 16 år har tale- og stemmeret. Medlemmer under 16 år har 
kun taleret, som evt. kan varetages af værge.                                                                                                



Det diskuteres om der skal være tale- og stemmeret for alle – også børn for under 16 evt. varetaget af 
værge, og om værge i givet fald skal være medlem af klubben, eller om det er nok at barnet er det.              
Da det regnskabsteknisk kan være et problem, at have regnskab og status klar så tidligt på året, diskuteres 
om det kunne være en god idet, hvis man fremover lægger generalforsamlingen en månedstid senere. Da 
der samtidig er tvivl om, hvad det egentlig er formålet skal være med de ønskede ændringer, beder Carsten 
Rytter Mogens og Lennart om en uddybende begrundelse for ønsket om ændringerne.                                                            
Anne Line ønsker indføjet i vedtægterne, at trænerne skal have tale- og stemmeret til generalforsamling selv 
om de ikke har et medlemsskab af klubben. Den øvrige bestyrelse er uenig i dette, og Anne Line meddeler, 
at hvis ikke dette bliver indføjet i bestyrelsens ændringsforlag, stiller hun selv et ændringsforlag vedr. dette.     
Anne Line vil gerne have noget om fælleskab samt noget om Talent-Elite ind i vedtægterne.             
Formand, sekretær, TRI- og atletikudvalg, er på valg. Bjarne stiller kun op, hvis der ikke er andre kandidater 
til formandsposten, Hanne modtager genvalg, Martin ønsker ikke at genopstille, men vil gerne fortsætte som 
praktisk koordinator lidt endnu, hvis ikke andre fra Tri stiller op til posten. Erik Kold vil gerne stille op som 
atletikudvalgsformand.    

3.  Torben Bille fortæller om erfaringer fra et DAF løbeseminar.   

Hvordan er mulighederne for at lave motionsløb med mange deltagere. Der er ca. 1100 motionsløb i 
Danmark om året.  50 % af løbene har under 100 deltagere. Det er f.eks. blevet sværere at få deltagere til de 
traditionelle store kvindeløb. Skal vi fremover have Bagsværd Sø løb hver måned med meget få deltagere og 
store problemer med at få frivillige fra klubben til at bakke op om arrangementet, samtidigt med at det er 
tvivlsom om Novo Nordisk fortsat vil sponsorere løbet.  Kan vi i stedet lave et eller 2 løb om året, med mange 
deltagere. Der skal findes et tidspunkt, hvor der ikke er så mange andre løb, og finde en anderledes form der 
kan tiltrække. Vi skal have fokus på ændring i aldersgrupper – færre unge – flere + 50. Det kan være en god 
ide at lægge løb i forbindelse med at folk har fri for arbejde. Stafetløb er populære. Natløb kan være en god 
ide, men også stafetløb er populært. Et stafetkoncept som Kronborgløbet med korte runder kan være en ide. 
Interessen for cross- og trailløb er voksende. Evt. lave et arrangement i samarbejde med roklubben med 
mad bagefter. Der skal være en målgruppe og der skal bruges markedsføring på de sociale medier som FB, 
Twitter etc., + mund til mund. Det er bedre at sætte prisen op og give folk en ekstraoplevelse. Der skal være 
telte og boder så folk bliver bagefter. Kræver et selvstændigt møde, hvor vi brainstormer. 

4a. Marianne har ønsket at stoppe som atletikudvalgsformand og er derfor udtrådt af bestyrelsen.                 

Vi har modtaget en reklamepakke fra DAF og Day Dose. DAF og Day Dose har indgået en 
sponsorpartnerskabsaftale for 2 mdr. mhp. på en langsigtet sponsorpartnerskab. Klubben har fået egen 
rabatkode og får et beløb hver gang koden bliver brugt. Derudover får medlemmerne rabat når de bruger 
koden. Vi sender ikke mail ud om det, men lægger det ud på hjemmesiden.  Klubbens kode er ATK016. 

Bjarne har fundet ud hvem han skal tale med ang. saltolås på konkurrenceskuret. Det skal kun være 
bestyrelsen + Erik Kold der skal have adgang. 

Dorthe Hummel fra New Nordic har tilbudt at komme og holde et gratis foredrag om kost og kosttilskud. 

Irene Chabior er valgt til formand for brugerbestyrelsen. Brugerbestyrelsen vil undersøge hvilke retningslinjer 
og procedurer, der er ved aflysning af foreningernes brug af idrætsfaciliteter.      

Vi kan ikke selv booke cafeen. Der kommer et nyt system i 2017. 

Den nye sarg er kommet og vil blive forsøgt opsat i uge 7        

4b. Lis har glemt råbalancer, ligger derhjemme. Der mangler lidt afregninger, men vi kommer ud af året med 
overskud.  Vi har ikke fået tilskud fra Novo Nordisk.       

4c.  Brugerbestyrelen har besigtiget Blågård Svømmehal. Der er rigtig gode faciliteter, der er blevet gjort 
rent, og der ser rigtig godt ud, så det skulle give Tri gode træningsmuligheder, mens Gladsaxebadet er under 
renovering.   



4d. Da kommunen har snerydning af banen som laveste prioritet, har vi indkøbt en saltspreder. Bjarne taler 
med kommunen om at stille salt til rådighed.       

Vi er blevet lovet et intakt konkurrenceskur når vi overtager det. Erik har kigget på konkurrenceskuret og 
lavet en liste over konkurrenceudstyr, listen er ikke helt færdig. Vi skal finde en dag, hvor der tjekkes om 
udstyret har mangler eller er i stykker, bl.a. er hækkene ikke i orden. Der ligger også en del ting, som ikke er 
pakket ud. Det må gerne være sammen med specialtrænerne, som har større indsigt det forskellige udstyr. 
Det skal kun være bestyrelsen samt Erik, der skal have saltoadgang til konkurrenceudstyret. 

Vi har ikke haft adgang til græs siden 9. januar. Erik har talt med FIG-bestyrelsesmedlem Jan Kold, FIG vil 
gerne tage græssituationen op på deres næste møde. Erik har nævnt over for Jan Kold, at der er forskel på 
rent græsplejemæssig om græsset betragtes som opvisningsbane eller træningsbane, og foreslår at vi beder 
politikerne beslutte, at græsset på Bagsværd Stadion klassificeres som træningsbane.  Vi tilmelder os 
sommerferieaktiviteterne og gør opmærksom på, at det er kommunens opgave at sikre vi kan bruge både 
bane og græs til dette.  

Vi har fået en aflysning af Hallen d. 28. marts uden begrundelse. 

Klubben betaler gebyr for Lars gruppe til Inomhusstævnet i næste uge – de betaler selv for transport. 

Der skal laves et skriv ang. betaling til stævner i udlandet. Hvis det er stævner med deltagergebyr under 100 
kr. kan vi betale for 2 ude og 2 inde. Startpenge til talent-elite betales af elitebudgettet. 

4e. Ungdomsudvalget har afholdt 3 pokalfester – det var hårdt – der var godt fyldt op. Pokalmodtagerne 
kommer på hjemmesiden. Forældreudvalget har gjort en stor indsats. 

4f. ”I gang med løb” er startet op. Der kom 20 tilmeldinger, et par har meldt fra pga. af skader, til gengæld er 
der så dukket et par stykker ekstra op uden forhåndstilmelding. Alle de tilmeldte udviser stor entusiasme, og 
flere har allerede givet udtryk for lyst til at fortsætte i klubben, når vi er færdige.  

5. Hanne har haft problemer bl.a. pga. manglende adgang og måske også en uhensigtsmæssig opbygning 
af hjemmesiden til at få lagt et indlæg om ”I gang med løb” på hjemmeside. Kan vi, når der er mange indlæg 
der skal være på samtidig, lave dem korte, hvor man så klikker ind for at se det fulde indlæg, og på den 
måde giver plads til at flere forskellige hold kan bruge forsiden samtidig? Bestyrelsesmedlemmer bør, så 
snart de er tiltrådt gives fuld adgang til brug af hjemmesiden.                                                                                                                 
Få lavet en fane på hjemmesiden, så medlemmerne kan se hvilke firmaer, der giver rabat til klubbens 
medlemmer. 

6. Erik vil gerne lave et digitalt klubblad. Laver i øjeblikket et for B2, men vil gerne lave et for hele klubben. 
Han viste B2 klubblad og fortalte lidt om hvilke muligheder der er. Det så meget spændende ud. 


