Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 29. april hos René
Dagsorden
1) Næste bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamlingen.
2) Evaluering af træningslejren. Hvordan har dette års træningslejr været?. Nogle tanker omkring
fremtidens træningslejr.
3) Ansøgning fra et klubmedlem om økonomisk støtte.
4) Et ønske om ny bænk til styrketræningslokalet.
5) Arbejdsfordelingen i bestyrelsen.
6) Gensidig orientering.
7) Evt.
Referat:

v. Jørgen G.

Ad 1)

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 24. juni kl. 18.00 i klubhuset.

Ad 2)

Generelt stor tilfredshed med træningslejren. Da få personer i nuværende bestyrelse havde
deltaget i turen, blev det besluttet at indkalde turens trænere, ledere og andre
interesserede til et møde senere på sommeren. Sportschefen er mødeindkalder.

Ad 3)

Ansøgningen blev behandlet og sportschefen videregiver beslutningen.

Ad 4)

Det blev besluttet at hjemkøbe den ønskede bænk og ekstra stativ til vægtstand bliver
indstillet til bl.a tricepsøvelsen. Ulrich køber bænken.

Ad 5)

Ny arbejdsfordeling blev vedtaget – se vedhæftet oversigt.

Ad 6)

Møde med Peter Bøgelund d. 22. maj: Hvordan får BAK talentklubstatus.
Elitekonference i Odense d. 11. maj. René og sportschef deltager.
Connie og Ulrich udarbejder klare retningslinier i tilfælde af klubudmeldelse.
Connie vil fremover orientere om klubbens økonomi ved udsendelse af saldo/balancestatus.
Ivar: Fin opbakning til startarrangement (fest) i motionsafdelingen. Nye træningstider vil
snarest komme på hjemmesiden for motionsafdelingen.
Christoffer: Fondsansøgninger til et par store fonde har ikke givet resultat. Der arbejdes
videre med andre fonde.
Ulrik: Der er ansøgt om penge til +60 projektet. Desuden bliver der søgt om penge til en
udvidelse af klubhuset m. hjælp fra Bo Overgaard.
70 personer har nu meldt sig til triathlonarrangementet – målet er 300 deltagere.
Super Arenaen er sikret til ØST-inde d. 18-19. januar 2015. Atletikskolen har fået de første
tilmeldinger. Bliver annonceret i kommunens sommeraktivitetsfolder.
Jørgen M.: Stor opbakning til Ballerupløbet fra BC´s centerdirektør. Løbsruterne er lagt og
afventer opmåling. Bus bestilles til DMU i Maribo.

BAK deltager i verdensungdomslegene i Sverige – deltagerne udtages snere.
Jørgen G.: Puls ønsker samarbejde med BAK omkring afvikling af et motorvejsløb i 2015.

Ad 7)

Eventuelt: Puls orienteres om BAK´s næste bestyrelsesmøde.

