
Referat fra bestyrelsesmøde d. 15. august 2017 

Dagsorden. 

1. Godkendelse af referat fra sidste 2 møder. 
2. Kasteanlæg. 

 Status og plan på/ for kasteanlæg (Anne Line). 
 Hvem har tilbud fra murer vedr. kastering? Jeg mangler kopi af tilbud fra murer 
 Accept fra Gladsaxe kommune, at vedligeholdelse overtages af kommunen. 
 Vi har tidligere været fælles om beslutninger om materiel, jeg føler at nogen går enegang og 

sætter ting i værk, som koster klubben penge, uden at der er accept af dette. Det sidste er 
læskure. Vi har behandlet bænke, hvor kommer lige læskure ind in billedet? 

 Vi skal sikre os at der er økonomi bag beslutningerne. (Lis). 

 3. Meddelelser fra Udvalgene. 
a. Formanden. 
b. Kassereren. 
c. Tri-udvalget. 
d. Atletikudvalget.   

 konkurrence udstyr, lys mv. (Anne Line) 

 Træner samtaler og medlemsmøder – plan? (Anne Line) 
 Organisering, vi mangler en træner for senior/masters på teknik/bane siden. (Anne Line) 
 Sprintgruppen (Se vedhæftede fil) (Erik) 
 Status på klubmateriel (Opdatering af materielliste følger i næste uge) (Erik) 
 Præsentation af prøveudgaven af det nye klubblad (Erik) 
 Status på webudvalget (Erik) 
e)   Ungdomsudvalget. 
 Pokal/Diplom fest planer? Input modtages gerne. (Anne Line) 

    f)    Motionsudvalget. 
    g)   Elite-Talentudvalget. 

 Økonomi for talent/Elite Det har været et dyrt år for Mia…(Anne Line) 

4. Gladsaxedagen. 

5. Arrangementslisten. 

6. Evt. 

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

1. Referat fra 8.juni 2017 og 29. juni 2017er godkendt. 

2. Græsset i kasteområdet er vokset op, og kasteburet der har været låst er blevet låst op. Den 
nordvestlige firkant er der ikke rigtig gjort noget ved, er kun blevet revet over. Vi har forespurgt. 
Der bliver ikke gjort noget i år og man vender tilbage med, hvad der bliver gjort til næste år.  Der er 
gravet ud til kuglestødsring, firmaet der skal støbe kommer formentlig i næste uge. Boldklubben 
skal have nye spillerbokse, vi får de gamle som kan sættes op ved kasteanlægget.  Vi skal høre om 
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det er ok med kommunen.  Nettet sidder ikke rigtigt, men kan først rettes, når der kan køres på 
græsset.  
Det bliver meget nemt en enkelt person, der kommer til at afgøre, hvad der skal besluttes i de 
hastesager, som ikke kan vente til næste bestyrelsesmøde. Derfor er det vigtigt at alle 
bestyrelsesmedlemmer svarer på de mails, hvor en afgørelse haster, så det er en 
samlet bestyrelsesbeslutning der ageres på. 

3a. Der er kommet invitation til Elitenetværksmøde d. 22. august.  Bjarne undersøger, hvor mange 
vi må deltager vi må have med. 
Evt. forslag til ændring af kriterierne for Idrætsmodtagelsen skal med på dagsorden til næste møde. 

3b. Fordeling af betaling for DM-inde er endnu ikke afklaret.  Vi har endnu ikke modtaget penge 
for Gladsaxeløbet og der mangler også en indbetaling fra loppen. Penge fra Sct. Hans bål er 
modtaget. Kommunen har indhentet et tilbud på spydkasttilløb på ca. 200.000.  Vi vil gerne bede 
om at udbudsbeskrivelsen.  Der kan søges gennem fonde og måske laves en egen opsparing til at 
betale en del af beløbet – hvilket kan gøre det lettere at få projektet igennem. 

Der skal laves en udførlig vejledning ang. fordeling af trænerudgifter ved stævner.  Det er ikke 
atleterne, der skal betale for træners transportomkostninger, men udvalgene.  
Udvalgsformændene skal lave en fordelingsliste over hvem der deltager i stævner, hvem der kører 
med hvem og hvem der er træner, så kassereren ikke skal bruge tid på at undersøge af hvem der har 
været afsted og hvem der har kørt med hvem. 

3c. Tri-udvalget arrangere en fælles træningsweekend. 

3d. Konkurrenceudstyr er stadig ikke afklaret. Erik laver det de sidste lister i weekenden, så vi kan 
få afsluttet med kommunen.   
Planken til længdespring er farlig og skal laves.  
Der skal svares på brev fra Lars senest uge 33 ang. lys på banen, vi accepterer dette, da det er et 
”take it or leave it” projekt (se brev). 
Vi skal lave samtaler med trænerne, der skal være andre med fra bestyrelsen - ikke kun 
udvalgsformanden. Der er stadigvæk problemer – specielt når der skal tjenes penge til klubben – 
medlemmerne mangler tilsyneladende oplysning om hvad deres penge går til. Hvis der ikke 
kommer mere hjælp til loppen må vi stoppe dette til april, hvilket betyder at klubben får meget 
svært ved at yde økonomisk støtte til både stævner og andre arrangementer fremover.   
Det er vigtigt at bestyrelsen deltager i de årlige medlemsmøder.  
Vi har 12 medlemmer med Ok-benzinkort. Vi bør gøre medlemmer og andre opmærksomme på, at 
man kan være med til at støtte klubben på denne måde. 
Vi har fået flere seniorer og vi mangler trænere, specielt til kast og sprint. Måske kan der laves en 
opdeling mellem-lang med en ekstra træner. (se mail). 
Erik kommer med en opdateret materielliste næste uge. Vi har købt flere kastebolde, der er 
forsvundet en 300 g bold. Vi mangler en diskos. Der er dukket et par spyd op. Der skal laves 
ophæng til spyd, hvilket vil koste omkring 200 kr.  
Erik viser en prøveudgave af det elektroniske medlemsblad - det ser rigtig godt ud. 
Erik taler med forskellige om at oprette et webudvalg. 

3e. Trimtex åbner når efterårsferien starter. Der bliver levering i uge 50.  Vi har præbooket, så vi 
kan få leveret første uge i maj. 
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BAC er ikke med til Glad OL i år.  
Det besluttes at lægge pokalfester i januar 2018.  

3f. Vi starter ”I gang med løb” op d. 4. september.  

Der holdes trænermøde d. 19. september, hvor det skal diskuteres hvordan motionsholdene skal 
køre fremover. Derudover skal der tales om deltagelse i Loppen, og der skal gøres opmærksomt på 
at Rasmus ønsker at stoppe som formand for motionsudvalget og der derfor skal findes en ny 
formand for udvalget. 

3g. Det går det rigtigt godt for Mia i øjeblikket, men desværre har vi mange der er skadet øjeblikket. 
  
I forhold til budgettet har vi været heldige at der ikke har været så mange udtagelser, men Mia har 
været udtaget til meget og koster både klub og forældre. 
Vi har søgt Hjorten Hørsholms talentlegat om 50.000 kr. (se ansøgning). 
Mia og Anne Line prøver at lave et foredrag om hvordan man forholder sig hvis man får tilbud fra 
Udlandet – specielt – USA. 

4. Vi deltager på Gladsaxedagen. Vi laver kuglestød og længdespring, hvor man får en pins når man 
har deltaget. Derudover deler vi flyers ud ang. ”I gang med løb”.  

5. Intet nyt til arrangementslisten.  
De ansvarlige for aktiviteter skal kontrollere aktivitetslisten for at tjekke om de der har skrevet sig 
på tilmeldingen også har været til stede eller om der har været deltagere med, som ikke har skrevet 
sig på tilmeldingen. 

6. Vi har et hængeparti med boldklubben ang. brug af græs. Anne Line skriver til Thomas Højgaard, 
cc. til Holger Kortbek og FIG. 

 
 
 
 

 
 
 

 


