Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 11. december 2012
Dagsorden:
1) Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
2) Hvad er vores erfaringer med sommertræningen? – Skal træningsmodellen fortsætte til
næste sommer? – Skal vi evt. udvikle på i vinter og evt. drage nye erfaringer fra andre
klubber. Har vi et ønske om at udvikle trænernes kompetencer i vinter?
Punktet skal ”kun” danne grundlag for en senere drøftelse og /eller et seminar.
3) Afviklingen af årsfesten 2011 – evaluering evt. forslag til næste års arrangemen
4) Region Hovedstad Psykiatri ønsker løbearrangement på stadion torsdag d. 16. maj 2013.
Hvad siger BAK til dette og evt. i hvilket omfang vil vi være arrangerende.
5) Hvilke opgaver/ ideer har vi til vores sponsorudvalg?
6) Nyt fra kassereren – forslag til indkøb af ny
7) Gensidig orientering.
8) Eventuelt
Referatet:
Ad. 1
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 29. januar 2013.
Ad. 2
Sommerens træningsmodel ATK skal evalueres og evt. videreudvikles på et møde for trænere og
ledere tirsdag d. 26. februar 2013. Mødet påregnes at starte kl. 17.00 og med indlagt spisning at
slutte kl. 21. 00. Tovholder fra bestyrelsen er Jørgen G. og Jørgen Matz opfordres til at være med i
planlægningen.
Kompetenceudviklingen for klubbens trænere foreslås ske gennem DIF 1 – kurserne og et kort
kursus omkring højdespring. René vil tale med de enkelte trænere omkring de relevante kurser.
Ad. 3
Tilbagemeldingerne fra børn, forældre og ledere var positive og som et samlende arrangement for
klubben gennemføres en ny årsfest i 2013, hvor det skal forsøges at supplere de kendte
programindslag med lidt underholdning fra klubbens medlemmer.
Ad. 4
Bestyrelsen bakker omkring at medvirke ved et arrangement på stadion for ansatte fra Region
Hovedstadens Psykiatri (Ballerup afd.) torsdag d. 16. maj 2013. Der forventes at blive behov for 5
– 10 hjælpere. Ulrik arbejder videre med planerne.

Ad. 5
Bestyrelsen er glad for at en del forældre gerne vil gøre et stykke arbejde i sponsorudvalget. Nogle
ideer til konkrete sponseringer kunne være: Klubbens DT-hold, Vores dygtige stangspringere
(poser), Danmarks hurtigste mand, diverse mesterskabsstævner.
Ad. 6
Ulrik og René hjælper i kassererarbejdet. Der bevilges indkøb af ny computer.
Ad. 7
Bestyrelsen hilser Heidi Pfeiffer velkommen som hjælpetræner hos motionisterne. René køber tøj
til Heidi.
Der forsøges fortsat at få flere deltagere til træningslejren fra egen klub og samarbejdsklubber.
Der stilles en underskudsgaranti på kr. 10.000.
TRI – triathlonprojektet er blevet til afholdelse af et stævne d. 5. juni 2013. Triton er tovholder på
dette stævne.
BAK ønsker fortsat at være medarrangør af Skovlundeløbet.
Salget af julekalenderen har været en succes og giver klubben en god indtægt.
Ad. 8
Der udtrykkes fortsat skuffelse over at klubben ikke arrangerer Ballerupløb.
Gavekort til trænerne m. flere fro sommerhalvåret efterlyses. Jørgen G. får det gjort snarest.
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