Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 3. sept. kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Ansøgning om tilskud til træningslejr.
Tildeling af BAK-tøj til kommende dommere.
Årets atleter – årets BAK-er mm. i forbindelse med årsfesten.
Salg af julekalender? Vil vi og hvordan?
Ny kalender på hjemmesiden.
Gensidig orientering.
evt.

Referat.
Ad 1) Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 25. oktober kl. 19.00 i klubhuset.
Ad 2) Det blev besluttet at bevilge Christoffer T. Madsen 1500 i tilskud til træningsophold i Polen.
Ad 3) Til deltagerne på kommende dommerkursus indkøbes dommerjakke med logo og påført
teksten: Dommer. Da klubber tit anvender forskellige farvede t-shirts, bliver der ikke
pt. hjemkøbt nye t-shirts til kursets deltagere.
Ad 4) Dette punkt blev udsat til næste bestyrelsesmøde. De enkelte bestyrelsesmedlemmer overvejer egne kandidater.
Ad 5) Det blev besluttet at bestille 1000 julekalendere. Forskellige salgsmåder blev drøftet.
Klubben kan evt. arrangere en mindre aktivitet i Ballerup Centeret og få vores eliteudøvere
til at sælge i forbindelse med nogle gratisaktiviteter.
Desuden blev det foreslået at alle medlemmer skal spørges om og i hvilket omfang de
de ønsker at sælge kalenderen.
Kalenderen skal være klar til salg medio november.
Ad 6) Ros til denne kalender, dog ønskes der uddybende forklaring til de enkelte farver.
Ad 7) Uffe arbejder fortsat på kommende træningslejr i Frankrig. Fik opbakning til forberedelsestur i dette efterår evt. sammen med Michael Bang eller René.
Der opfordres også til at kontakte andre klubber omkring evt. forslag til nye rejsemål.
VM – halvmaraton med Bak-deltagelse bliver drøftet på kommende møde i motionsafd.

Atletikskolen er blevet evalueret og ønskes fortsat – dog skal uge flyttes til sidste uge i
skolernes sommerferie. Der var dette år færre deltagere – men har alligevel tilført klubben 4
nye medlemmer.
Der efterlyses flere trænermøder/samtaler på tværs af trænergrupperne end hidtil. Et
trænermøde lige inden sommerferien, hvor forårets træning bliver evalueret blev foreslået.
Det blev også foreslået at gøre flere aftaler med Wojciech om ideer til træningen.

Referent
Jørgen Gotsch

