Referat af bestyrelsesmødet mandag d. 25. juni kl. 19.30

Dagsorden.
1) Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
2) Revision af klubbens velkomstfolder. Nuværende folder udleveres.
3) Drøftelse af honorarordningen til trænere og leder.
Nuværende ordning: Gavekort på 800 kr. til Sportigan hvert halve år for trænerne. 500 kr. i
gavekort til hjælpetrænerne hvert halve år.
Transportgodtgørelse til trænerne, som har mere end 10 km. frem og tilbage med 2 kr. pr.
km.
Kontingentfrihed og diverse beklædninger
4) Rengøringsaften kl. 17 – 19 tirsdag d. 26. juni. Hvad skal gøres af de fremmødte?
5) Gensidig orientering
6) Eventuelt

Ad 1) Næste bestyrelsesmøde mandag d. 3. september kl. 19.30 i Klubhuset.
Ad 2) Mindre redaktionelle ændringer og udskiftning af billeder blev vedtaget. JG fremsender ændringer til Ulrich.
Ad 3) Det blev besluttet at tildele trænere og hjælpetrænere med 1 gang træning pr. uge et gavekort
på 500 kr. hvert halve år. Med 2 gange træning 800 kr. pr. halve år og med 3 gange pr. uge
et gavekort på 1100 kr.
Kørselsgodtgørelse fortsat på 2 kr. pr. km., hvis der er mere end 10 km samlet.
Trænere og ledere er fortsat kontingentfrie og vil modtage relevant beklædning med
klublogo.
Ad 4) Opgaver til rengøringsaftenen blev drøftet. BAK ønsker at købe toiletruller,
papirhåndklæder, plastposer til toilet og særligt sæbe hos stadioninspektøren.
Ad 5) Der opfordres fortsat til medlemskab af Motion Danmark.
LEO – Pharmica opfordres til samarbejde med BAK.
Trænergrupperne aftaler selv træningen i juli måned.
Hjemmesiden bliver fremover lettere tilgængelig for klubbens ledere.
Skovlundeløbet blev afviklet tilfredsstillende og gav klubben ca. 6000 kr.
Ungdomsgruppens træning er nu delt om mellem talenter/elite hos Tommy og andre hos
Henning og Ann.
Atletikskolen har pt. ca. 20 tilmeldte. Lille nedgang – måske på grund af placeringen i næstsidste uge i skolerne sommerferie.
Årsfesten er planlagt til fredag d. 9. november 2012.
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