Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 15. dec. 2015
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)

Næste bestyrelsesmøde
Status på Talentcenteret i Ballerup
Skal vi deltage i Idrætsfestivalen d. 9. juni?
Gensidig orientering.
Eventuelt.

Referat:
Ad 1)

Tirsdag d. 19. januar kl. 18 – 21 m. spisning.

Ad 2)

69 talenter er tilmeldt og der udvises god træning og positivt fællesskab.
Superarenaen har kapacitet til flere aktive, hvilket kunne ønskes da der uundgåeligt
er nogle afbud ved hver samling. Ideen med at inddrage andre klubbers trænere som
hjælpetrænere er ikke optimal og vil blive taget op på mødet med talentcenteret fra
Århus. Da det er et stort praktisk arbejde at nedtage redskaberne ved endt træning
skal atleternes forældre forsøges inddraget.
Der arbejdes på at få en eller anden markering/evt. påsyet mærke til klubdragten,
som viser at man er aktiv i deltager i talentudviklingen.

Ad 3)

BAK ønsker at støtte op omkring Idrætsfestivalen med en aktivitet men vil først og
fremmest prioritere skoleOL-arrangementet d. 12. maj. Til dette arrangement har
60+ gruppen tilbudt at hjælpe.

Ad 4)

Renè: Det er ønskeligt at hjemkøbe vægtskiver med gummibelægning og et
håndgreb. Mogens, Uffe og Jørgen G tager stilling til evt. køb.
Connie: Omdeler status nov. på klubbens regnskab, som generelt ser positivt ud. Det
blev besluttet af købe nyt tøj til trænerne i 60+ gruppen.
Ulrich: Brugerrådet har efter ansøgning fra BAK bevilget følgende:
Højdespringsmadres til Ballerup Atletik stadion kr. 9.000,00
Port til opbevaringsrum ved Atletik kr. 4.000,00

Diverse hamre til kast kr. 3.000,00
Fliser til kastebur på atletikstadion kr. 12.000,00
Nyt net/hegn til kastebur på atletikstadion kr. 10.000,00
60+ gruppen har fået mulighed for at træne mandag og torsdag i Top Danmark
Hallen.
Klubbens hjemmesider har i en periode ligget lidt underdrejet m.h.t. nyheder.
Træningslejren 2016 har fortsat 44 deltagere og derfor plads til flere. På trænersiden
vil Randi og Torben Riis tage sig af løberne.
Fridrætten skal lukke d. 1. maj 2016 og i den forbindelse bliver omkringliggende
klubber hørt om mulige anvendelsesmuligheder. Jørgen M og Lars vil fremsende
BAK´s ønsker for den fremtidige anvendelse.
Ulrich og Uffe vil fremover tager sig af veteranatletikken i klubben. Stævner,
holdkampe med diverse tilmeldinger.
Der bliver opfordret til afholdelse af trænermøde i januar 2016.
Udkast til årets hjul udsendes inden næste møde med mulighed for kommentarer og
dermed evt. vedtagelse på næste bestyrelsesmøde.
Jørgen M:
Frederik har fået bevilget økonomisk tilskud til nogle behandlinger i forhold til en
skade.
Ny træneraftale er indgået med Wojciak, som nu også bliver klubbens cheftræner.
Dette bevirker bl.a at Wojciak træner i klubben 3 gange om ugen.

Ad 5)

Ingen punkter

Referent: Jørgen Gotsch

