Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. oktober kl. 19.00 i
klubhuset.
Følgende havde meldt afbud, Ivar, Jørgen og Trille.
Dagsorden:

Herlev d. 24/10-12

1) Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Aftalt til Tirsdag d. 4 december 2012, kl. 19.00 i klubhuset.
2) Udpegning af årets atleter og årets BAK-er.
Der blev valgt en mandlig og kvindelig atlet. Årets leder tænker vi videre over.
3) Kommende salg af julekalenderen – hvordan organisere vi salget?
Julekalenderen er klar til Årsfesten – så der skyder vi slaget i gang.
4) Endelig planlægning af årsfesten på det indholdsmæssige og det praktiske plan.
Det forventes at alle fra bestyrelsen deltager i Årsfesten 2012 – neden for kan man se hvad
man er sat på:
Vi mødes kl. 15.30 på Lundebjerg Skolen.
Ulrich – indkøber vin og laver prisskilte samt program til hver enkelt m/sponsorer. Sørger
for pointstævnenåle samt gavekort til årets atleter/leder.
René – indkøber plastictallerkner store og små, kaffekopper, plastickrus, fyrfadslys,
servietter i grøn farve, kaffe, the og sukker. Sørger for klubmestertrøjer, gaver til
amerikansk lotteri.
Uffe – indkøber rigeligt øl og vand.
Jeanette – indkøber 2 stk. gaver til kagevindere. (smag og udseende) – efterfølgende tager
duge med hjem til vask.
Trille – står for bordpynt.
Ivar, Jørgen – stiller borde og stole op. (vi andre hjælper når vi er færdige med vores
gøremål)
Vi skal huske i klubben! Banner, duge, kaffekander.
Ulrich spørger Martin Lauesen om han vil være toastmaster.
Vi har pr. d.d. fået 34 tilmeldinger.

5) Princip beslutning ang. aflønning af trænere under 18 år og under 25 år. Skal vi gøre det pr.
automatik eller ? Hvad skal timelønnen være for de 2 grupper?.
Det blev besluttet at vi fra sommersæsonen vil aflønne ovenstående 2 grupper. Tildels for
at de ikke tager job i andre klubber – de kan jo ligeså godt tjene pengene hos os og de
måske så er fri for at tage et andet job. Aflønning blev vedtaget til 120kr for de 18-25årige
og 75kr for unge under 18. Jeanette og Ulrich undersøger ang. DIF standard kontrakt og
skattefrie udbetalinger.
6) Sponsor udvalg. Vi har haft et "lille" sponsor udvalg i form af Peter Mølkjær og Ulrich. Jeg
mener tiden er inde til at nedsætte et permanent sponsorudvalg med 2-3 personer.
Hvordan det skal fungere osv. må vi diskutere på mødet.
Det blev besluttet at vi vil lufte ideen til Årsfesten 2012 for at se om der skulle gennem sig
nogle derud som kunne være interesseret. Vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.
7) Gensidig orientering.
Motion v/Kenneth: Der var blevet afholdt hyggeaften mandag d. 22/10-12 med ca. 25
deltagere. Der blev talt om hvilke løb som man deltog i i vintersæsonen og Julestjerneløbet
blev nævnt. Styrketræning m/Connie som tovholder blev og berørt.
Senior v/Uffe: Træningslejren er nu næste fastlagt, indbydelse vil komme inden for de
næste 1-2 uger og turen går til Frankrig/Avignon.
Ungdom v/Trille (René): Den ny etablerede talent/ungdomsgruppe har holdt forændre
møde d. 10/10-12 med stort fremmøde. Der arrangeres hyggedag d. 24/11-12 for hele
holdet. Ellers bliver det spændende at se hvordan den nye træningsplan og
trænerbesætning fungere.
Økonomi v/Jeanette: Jeanette udleverede balance pr. d.d. der er pt. underskud men de
sidste penge fra Team Ballerup og kontingenter er ikke kommet ind så det bliver
spændende at se v/næste møde. Udbad sig dokumentation vedr. dommerkursus så der
kunne søges tilskud til det.
Stævneudvalg v/Ulrich: Ulrich informerede at han tager til DAF´s årsmøde i København d.
28/10 samt sammen med Jørgen Matz til B&U konference d. 3/11-12 i Odense.
Planlægning op til Øst inde d. 12-13 jan 2013 er i fuld gang. Bla. Skal der afprøves en ny
tilmeldingsmetode via Marssystemet så man slipper for en masse indtastning. Vi forsøger
at lave et lille julestævne i Super Arenaen. Ulrich er dybt involveret i dommeruddannelse i
DAF regi og der er udsendt indbydelser til dommer genopfriskningskursus d. 27/10 og
disideret dommerkursus d. 10-11/11.

Formand v/René: Der var fremsendt orientering via email. Dog skal lige nævnes at der
deltages i Team Ballerup møde d. 25/10-12 vedr. elitekommune samarbejde og Team
Danmark aftalen. 17 har tilmeldt sig Eliteidrætsrådets temadag d. 1/11-12. 10 atleter, 4
trænere og 3 ledere – flot!
8) Evt.
Kenneth kom med et forslag til næste bestyrelsesmøde/generalforsamling ang. revision af
vedtægterne der er en del dobbelt konfekt i 5.3, 5.12 og 5.16 som vi kan kigge på ved
næste møde.

Ref. René

