Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 29. januar kl. 19.00 i
klubhuset.

Dagsorden:
1) Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
2) Forberedelse af generalforsamlingen og forslag til nye bestyrelsesmedlemmer (se
vedhæftet fil fra Ulrich).
3) Kassereren fortæller om den aktuelle situation. Skal Puls´s årlige tilskud til rengøring og
vedligeholdelse fortsat være 500 kr. set i lyset af kommunens beslutning om at påligne
klubberne flere omkostninger i.f.m den daglige drift.
4) Sportscollege i Ballerup – BAK har deltaget i møde med kommunen, hvor forventningerne
til klubberne blev beskrevet. Hvad gør vi konkret i BAK?
5) Team Ballerup-ansøgningen og klubbens forventninger og pligter i denne sammenhæng.
6) NM i kapgang afholdes igen i Danmark og finder sted d. 14. september. Vil BAK påtage sig
opgaven i samarbejde med kapgangsgruppen?
7) Gensidig orientering.
8) Eventuelt.
Referat:
Ad. 1) Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. marts kl. 19.00 i klubhuset.
Ad. 2) Valg til bestyrelsesposterne blev gennemgået og bestyrelsen fandt forslag til egne
kandidater.
Ad. 3) Regnskabet for 2012 er klar til revisorerne. Det blev besluttet at foreslå PULS 96 en årlig
betaling til BAK for rengøringsartikler og vedligeholdelse på 600 kr.
Ad. 4) BAK giver sin fulde opbakning til Sportscolleget i Ballerup og vil tage en samtale med den
potentielle atlet i klubben og give de fornødne anbefalinger.
Ad. 5) Team Ballerup støtter nu BAK med kr. 95.000 i året 2013. Iden forbindelse blev Team
Ballerup´s forventninger til klubben gennemgået og blive konkretiseret til træner/leder
temaaftenen d. 26. februar. Bl.a vil klubben opgøre de enkelte træneres formelle kvalifikationer – dog uden at glemme de reelle.
Ad. 6) BAK vil gerne deltage i afviklingen af NM i kapgang d. 14. september.
Ad . 7) Træningslejren er nu med deltagelse af 41 personer og bliver gennemført som planlagt.
Der afholdes ATK-kastekursus på Østerbro d. 13.-14. april, hvor det er muligt at melde sig

til enkelte discipliner.
BAK vil afholde et UP-stævne for de yngste til sommer.
Ungdomstrænergruppen ønsker flere trænere til de store børnegrupper. I den forkontaktes vores unge atleter om at give en hånd med og tilbyde dem et mindre honorar.
Ad. 8) Ingen punkter.
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