Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 29. jan. 2014
Dagsorden:
1) Dato for næste bestyrelsesmøde – nok det sidste inden generalforsamlingen.
2) Opdatering på årets større arrangementer: Skovlundeløbet har mistet Centeret som
sponsor – vil BAK fortsætte? – Ballerupløbet vil BAK gennemføre løbet og hvornår? Skal
BAK gå med som sportslig investor i Landsbyløbet? – Er der nyt omkring TRI-løbet?
3) BAK har 40 år ”fødselsdag” til maj – skal dette fejres.
4) Kl. 19.30: Sponsor – boost ved Søren Gliese: (Han er tidligere formand for Gentofte
badmintonklub og far til Jacob Gliese (speaker på Eurosport, tidligere 800m løber og nu
direktør for puma). Søren er nu gået på pension og vil gerne hjælpe dem han kender med
de ting som han selv synes han er god til. Sponsorer har han haft meget inde på livet i
forbindelse med Gentofte badminton. Klub, så han kan helt sikkert give os et boost!.)
5) Drøftelse af evt. ny organisation i forlængelse af tankerne fra klubudviklingsseminaret.
Udarbejdelse af diverse kommissorier må afvente udfaldet af dette punkt.
6) Årsregnskabet 2013 og udarbejdelsen af budgettet for 2014 – herunder drøftelse af
honorar til trænere (se vedhæftet) og forslaget til fremtidigt kontingent for
sommertræningen (se vedhæftet).
7) Drøftelse af ønsket om hjemkøb af 2 x 10 kg. håndvægte og andre køb. Proceduren omkring hjemkøb af genstande, hvor der er et rammebudget.
8) Skal BAK afholde Atletikskole til sommer?
9) Gensidig orientering.
10) Evt.
Referat:

v. Jørgen G.

Ad 1)

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 12. marts kl. 19.00 og generalforsamlingen er sat
til onsdag d. 26. marts kl. 19.30.

Ad 2)

BAK ønsker at genoptage Ballerupløbet 9. september 2014, hvor Connie er tovholder.
Jørgen M. fortsætter samtalerne med Landsbyløbsgruppen omkring at indgå med
den sportslige support. Arrangementsgruppen omkring TRI er genetableret.
Skovlundeløbet vil BAK ikke gennemføre med baggrund i, at Centeret ikke fortsætter
den økonomiske støtte.

Ad 3)

BAK vil afholde et jubilæumsstævne – gerne i maj måned med få udvalgte øvelser og
invitere dygtige atleter fra andre klubber. Ved klubbens årsfest vil 40 års jubilæet
også blive markeret – bl.a. med invitation til tidligere medlemmer.

Ad 4)

Søren Gliese gav et morsomt og tankevækkende indslag om sponsoraktiviteter og
pleje af samme. Et godt råd: Giv altid en sponsor noget tilbage ….(oplevelser og
samvær).
Han tilbød sig selv til evt. et videre samarbejde og viderebragte tilbud om kursus i
løbeskaber, løbesko og øvrige påklædninger fra Puma fra sin søn Jacob.

Ad 5)

Organisationsplanen fra vores klubudviklingsseminar er fortsat en god model at
arbejde hen imod, men forudsætningerne med 3 selvstændigt fungerende
undergrupper (motion og bevægelse, aktiviteter og sponsor/fundraising) er på
nuværende tidspunkt ikke tilstede i tilstrækkeligt omfang. Det vil kræve en større
klub med et stort rekrutteringsmateriale til de enkelte poster.
Vores nye sportscheffunktion er kommet godt fra start og har givet øget fokusering
på bl.a trænerudviklingen.
De mindre ændringer af organisationsplanen skal indarbejdes i klubbens vedtægter.
Tovholder her Heidi med bistand fra Jørgen G.

Ad 6)

Årsregnskabet er lidt forsinket, da nogle posteringer rent teknisk ikke er helt på
plads. Overordnet ser det ret ”pænt” ud. Den fremtidige honorering blev drøftet og
nyordningerne bliver implementeret i budget 2014.
Nye kontingentsatser byggende på de reelle tilbud blev forelagt og drøftet. De vil
blive lagt frem som forslag på kommende generalforsamling.

Ad 7)

Forskellige ønsker og proceduren ved småindkøb blev drøftet. Ulrich køber 2 x 10 kg.
håndvægte samt en ny manchet hos SAGA-Trim. Klubben vil hjemkøbe et kulfiberspyd til Christoffer, når han har kastet over 56 meter.

Ad 8)

Der var bred opbakning for afholdelse af Atletikskole til sommer. Ulrich er tovholder.

Ad 9)

48 har meldt sig til træningslejren og budgettet hænger sammen.
Halfordelingsmødet afholdes snarest og Uffe er klubbens repræsentant. Nye
principper skal drøftes på et møde i BMSI, hvor klubben skal være repræsenteret.
Klubben kapgangstræner stopper d. 6. februar og BAK har pt. ingen afløser.

Ad 10)

Ingen punkter.

