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Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene. 

 Formanden. 
 Kassereren. 
 Tri-udvalget. 
 Atletikudvalget. 
 Ungdomsudvalget. 
 Motionsudvalget. 
 Elite- Talentudvalget. 

Husk - der max er afsat 5 min. til hvert udvalg med undtagelse af formanden. 

3. Persondataloven. 20 min. 

4. Mobil Pay.(Lis). 10 min. 

5. Pølsevogn (Martin). 5 min. 

6. Elitenetværk Gladsaxe (Anne Line) 10 min. 

7. Generalforsamling 20 min. 

8. Stafet for livet (Anne Line) 5 min. 

9. Græs 

10. Evt. 

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

Afbud: Martin Buhl. 

Referat: 

1. Referat fra mødet d. 4. januar 2018 er godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

Formand: Der er endnu ikke kommet svar fra kommunen mht. personnummer til salto.  Bjarne 
tager det op på næste brugerbestyrelsesmøde. 
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 Kassereren: Vi har 2 budgetforslag til generalforsamlingen, afhængigt af om vi fortsætter med g 
eller stopper med genbrugslopperne. Der forventes et underskud på budgettet på henholdsvis 
47.000/102.000. kr. 

Vi har modtaget ca. 90.000 kr. i tilskud fra kommunen, der skal dokumenteres over for kommunen 
og samtlige bestyrelsesmedlemmer skal skrive under. 

Huske at nævne Lions på generalforsamlingen. 

Triudvalget: Ikke noget til punktet. 

Atletikudvalget: Overveje at lave en hædring af seniorerne – f.eks. årets atlet og klubrekorder. Der 
arbejdes videre med dette. 

Ungdomsudvalget: Pokal- og diplomfest for ungdom forløb rigtig godt. Det var rigtig godt at holde 
det på skolen, vil gøre det igen til næste år. 

BVK vil gerne lave en camp sammen med vores ungdom og Sparta. 

Motionsudvalget: 10 ugers træningsprogram op til Royal Run starter 12. marts. Lægges ud på 
diverse Facebooksider. 

Elite-talentudvalget: Der er blevet opdateret i elite-talentprofilerne på hjemmesiden, mangler at 
opdatere et par stykker.      

3. Persondataloven: Tages op på næste møde. 

4. MobilePay: Lis har taget kontakt til Svendborg Håndboldklub. De ligger nr. 3 på Skat`s liste, 
dvs. de kan modtage arv og er dermed berettiget til NGO-mobil. Lis arbejder videre med det. Tages 
op på næste møde. 

5. Pølsevogn: Tages op på næste møde. 

6. Elitenetværk Gladsaxe: Vi skal komme med 5 forslag om, hvad vi kan byde ind med til 
Elitenetværket, Anne Line har foreløbig sendt disse – løbetræning, konditionstræning og ATK-
træning. 

7. Generalforsamling: Bjarne laver den overordnede beretning, Anne Line laver beretning både 
for Ungdomsudvalget og Atletikudvalget. 

Genbrugsloppen skal på som punkt 4 på generalforsamlingen, da den er vigtig af hensyn til 
budgettet. 

Vi skal tage klubbens organisation op på generalforsamlingen – Anne Line har udarbejdet et 
organisationsdiagram og forslag til beskrivelser af hvad de forskellige udvalgs arbejde består af. Vi 
skal prøve at få dette færdigt inden generalforsamlingen.  Hanne, Bjarne og Lis udarbejder selv 
forslag for hvad deres arbejde omfatter. 
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Carsten Ringive har sagt ja til at stille op som formand for motionsudvalget. 

Der er kommet 2 forslag, det ene ang. åbning af cafeen om lørdagen er ikke noget vi har 
kompetence til at beslutte. Det andet er et forslag om kontingentnedsættelse for de, der kun går til 
gymnastik om mandagen. 

Bestyrelsen støtter ikke forslaget. 

Da stævneudvalget har været vakant i en længere årrække, foreslår bestyrelsen, at dette udvalg ikke 
længere er en del af bestyrelsen, men varetages på skift af kompetente medlemmer/trænere men 
med ansvar over for bestyrelsen.          

8. Stafet for livet: Stafet for livet bliver afholdt d. 15. september i Gladsaxe.  Forvaltningen er med 
i det. Vi påtager os ingen opgaver, men stiller gerne med et hold. Anne Line deltager i næste møde. 

9. Græs: Anne Line har lavet et skriv omkring brugen af græsset på stadion. Skal tages op på 
generalforsamlingen. Skal lægges på hjemmeside. 

 10 Evt. Bille vil gerne tage sig af statistikken. Bestyrelsen skal have en samtale med Bille om 
hvad, hvor meget og hvordan statistikken skal laves. Meget kan trækkes fra Statletik. 

Tino er bedt om at lave en liste over hvad vi gerne vil have i kasteskuret, så vi ved hvor meget plads 
vi skal bede om.  Spørgsmål om vi skal have en yderligere lås indtil vores materiel? 

 

 


