Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 12. marts kl. 19.00 i klubhuset.
Dagsorden
1) Næste bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamlingen.
2) Drøftelse af indkomne forslag til generalforsamlingen.
a) Fra medlemmerne
b) Tilføjelsen omkring sportschefen til eksisterende vedtægter.
3) Forberedelsen til generalforsamlingen omkring valg, budget og praktiske opgaver.
4) Videre drøftelse af kommende arrangementer – se udsendt oversigt fra Ulrich.
5) Revurdering af sikkerhedsreglerne på stadion og i klubhuset – her tænkes på kastearealerne og på
benyttelse af vægttræningslokalet.
6) Værdissæt for talentudvikling i dansk idræt (oplæg fra Team Danmark)
7) Gensidig orientering.
8) Eventuelt.
Referat:

v. Jørgen G.

Ad 2)

a) ingen forslag
b) udnævnelse af sportschef og mindre rettelser indarbejdes i vedtægterne.

Ad 3)

Vedr. valg af bestyrelse: Følgende ønsker ikke genvalg eller vil fratræde valgte post:
Ivar Laursen (motionsudvalget) og Uffe Jensen (senior- og veteranudvalget). Bestyrelsen
kommer med forslag til nye kandidater.
Ulrich udsender dagsorden og andet relevant materiale omkring generalforsamlingen.
Connie indkøber kaffe og brød.

Ad 4)

Kommende arrangementer på stadion og i klubben:

22.3.2014

Vinterturnering

Alle

27.3.2014

Løb minimaraton med fritidsklubben Mordlys kl. 13:00

Ulrich

3-4-5.4.2014 Messe i Ballerup Centret

Ulrich

24.4.2014

Lets Move projekt på stadion med overvægtige kl. 15:00

Ulrich

30.4.2014

Ballerup, Mesterskaber sprint og 800 meter, kl. 18:30

Alle

Vores egne kan deltage fra kl. 17:00) indtil 9 år - 40, læ, bo
10-11 - 60, læ, ku 12-13 år - 80, læ ha, 14-15 år - 100m - 300m
14.5.2014

40 jubilæumsstævne på stadion kl. 17:00

Alle

Kl. 17:00 8-9 år 40m, 10-11 år 60m, 12-13år 80m, 14-15 100m + længdespring
Kun klubbens medlemmer, der er en pose bolsjer til alle deltagere sponserer af Team Ballerup.

31.5.2014

Polterabend på stadion kl. 13:00

Ulrich

01.06.2014

Landsturnering – dobbeltmatch.

Alle

5.6.2014

Triatlon kl. 13:00

Alle

13.6.2014

Event for Psykiatrisk Center Ballerup

Ulrich

21.6.2014

Øst-mesterskab kl. 10:00

Alle

22.6.2014

Øst-mesterskab kl. 10:00

Alle

4.-11.8.2014 Atletikskole

Ulrich

20.8.2014

Pointstævne kl. 17:00? de små

Alle

13.08.2014

Klubmesterskab

Alle

9.9.2014

Ballerup Løbet kl. 17:00

Alle

Ad 5)

Følgen blev besluttet:
Diskos- og hammerkast over 15 meter må kun udføres fra ringen ved stort kastebur. Lange
spydkast (pt. fra Christoffer) må udføres udenfor almindelige træningssamlinger
Vægttræning i klubhuset for medlemmer under 18 år må kun udføres med tilsyn af
træner/leder (o.18 år)
Udlevering af nøgle til klubhuset sker efter aftale med bestyrelsen (Ulrich).

Ad 6)

Bestyrelsen kan fuldt ud støtte oplægget og har allerede implementeret mange af de
beskrevne værdisæti klubbens egne værdisæt. Dette arbejde vil naturligvis fortsætte.

Ad 7)

Sommerens træningstider bliver meddelt på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset.
Træningen ude starter for boblerne og maxierne d. 7. april.
Opstartshold for løbere igangsættes d. 23. april. Motionshold for årgang + 60 i dagtimerne
opstartes d. 19. maj.
Træningslejren har pt. 51 personer tilmeldt.
René og Jørgen M. deltager i Elitekonferencen 2014.
Hovedtræner for stang er nu: Wojciech. Hovedtræner for sprint, fladspring og højdespring er
Tommy.
Christian Dirksen og Emil Ipsen er indstillet til elitegruppen.
Leif (fastholdelseskonsulent fra DAF) tilbyder mødeaften i BAK omkring nytænkning.

Ad 8)

Ingen punkter.

