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Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 

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

3. Generalforsamling. 

4. DM kastemangekamp. 

5. BAC – løb. 

6. Evt. 

Tilstede:  Anne Line Mørck, Brian K. Lassen, Carsten Sørensen, Josefin Rønholt Hyllegaard, Lis Knudsen, Carsten 
Rytter, Jakob Rønholt Hyllegaard og Hanne Ibi Hjæresen (referent). 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 

2. Meddelelser fra udvalgene: 
 Formanden: Vi skal have en dialog med kommunen om hvordan man planlægger og koordinerer større 

reparationer af stadion. Det er uholdbart, at det først bliver meldt ud i sidste øjeblik. 
Vi skal også have en dialog med boldklubben og FIG om tider i weekenderne. Vi vil gerne kunne bruge 
anlægget om lørdagen indtil kl. 12.00. Vi kan evt. bytte med fredage. 
Vi skal også have en snak med boldklubben ang. fodboldhold, der går på banen før tid til stor gene for vores 
atleter. 
Kasteanlægget er nu klar til kuglenedslag på 21 meter. 
Vægtrummet forventes fuldt udbygget til næste år. 
Boldhallen på Bagsværd Skole er brændt og forventes først at kunne tages i brug efter nytår. Vi har en del 
materiel i hallen og kommunen er kontaktet mhp. evt. erstatning. 
Vi får brug for tider både til børneholdene og gymnastikken andre steder. Der arbejdes på at løse dette. 

 Kassereren: Ingen bemærkninger. 
 

 Tri-udvalget: Der har været afholdt en enkelt stævne i Thorsminde. Der åbnes op for svømmetræning igen i 
slutningen af august. Cykeltræning i små grupper aftales via Facebook. 
 

 Motionsudvalget:  Svend stopper som træner inden for det næste års tid. 
Kun 2 af trænerne har underskrevet en trænerkontakt. 
”I gang med løb” starter op igen 7 september. 
Hold 3 og 4 påtænker at holde løbermøde i september. 
Jakob indkalder til et fælles trænermøde snarest muligt. 

 Ungdomsudvalget: Afholdelse af sommeraktivitet for 2 x 45 børn er gået rigtig godt.  
Bagsværd Lilleskole vil gerne komme til atletiktræning 1. september, men vi er nok nødt til at aflyse, da en 
stor del af ungdomstrænerne er startet på deres respektive uddannelser. 
Ungdom kan først komme på banen 31 august. 
Vi mangler pt. 4 ungdomstrænere. Laver et opslag som vi forsøger at få lov til også at slå op både hos DAF og 
DGI. 
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Vi afholder forældremøde lige så snart børne- og ungdomsholdene starter op.A 
Vi laver et socialt arrangement for trænere og hjælpere i starten af november. 
 

 Elite- talentudvalget: Ved DM i weekenden har BAC fået 2 bronze- og 2 sølvmedaljer. 
12-13 september er der DMU 16-22 år i Aalborg. 19. september er der DMU 14-15 år i Hvidovre. 
Joel og Philip er startet på Falconergården og deltager nu i Spartas morgentræning. 

 Atletikudvalget: Intet at bemærke. 

3. Generalforsamling: Der er forlag om udnævnelse af 2 æresmedlemmer. 
Vi mangler et forslag til dirigent. Lis forhører sig. 
Bestyrelsen møder kl 18.00 til generalforsamlingen. 
Alt relevant i forhold til vedtægter er lagt op på hjemmeside og hængt op i klublokalet. 

4. DM i kastemangekamp: Sten Madsen kommer og styrer indtastningerne i MARS.  
Der er rigtig mange der har tilmeldt sig som hjælpere, så der er gode muligheder for en god afvikling af DM. 

5. BAC-løb: Løbet er slået op på hjemmesiden. Der bliver bestilt medaljer hjem. Løbet bliver afholdt ved Bagsværd Sø. 
Starttidspunkter bliver meldt ud senere og vil være afhængigt af, hvor mange der har tilmeldt sig, og hvordan 
coronasituationen ser ud. 

6. Evt.  Når vi får tidtagningsanlægget vil der komme en fra firmaet og træne tidtagningsgruppen i brug af anlægget. 
Vi skal have tegnet en forsikring hurtigst muligt, så der er dækning hvis der skulle ske noget med tidtagningsanlægget. 
Lis undersøger hvad det koster. 
Trimtex har bedt om at billeder af vores eliteløbere., hvilket de har fået. 
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