Referat fra bestyrelsesmødet d. 27. maj.
Dagsorden:
1) Dato for næste bestyrelsesmøde.
2) Bestyrelsens opgaver til fordeling frem til marts 2016 – se vedhæftet.
3) Godkendelse af referatet fra generalforsamlingen.
4) Fastsættelse af årets klubfest evt. inkl. en ungdomsfest.
5) Skal BAK hen en officiel Facebook side?
6) Ønsker vi retningslinjer i forhold til at skrive indlæg til klubbens hjemmeside?
7) Forslag til PR-aktiviteter omkring årets Ballerup Centerløb.
8) Præsentation af det nye klubtøj fra Sportigan.
9) Gensidig orientering.
10) Eventuelt
Referat:
Ad 1)

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 1. juli kl. 19.00

Ad 2)

Fordeling af bestyrelsesopgaverne frem til generalforsamlingen marts 2016. se bilag.

Ad 3)

Referat godkendt og underskrevet.

Ad 4)

Dette års klubfest afholdes fredag d. 6. november. En evt. særskilt ungdomsfeste
denne aften blev foreslået placeret på et andet tidspunkt af året.

Ad 5)

Der er stor interesse for at oprette en BAK – ”virksomhedsfacebook” med link til
klubbens hjemmeside. Klubbens nyheder kan kommunikeres hurtigere til
medlemmerne. Lars, René og Jørgen M. opfordres til at komme med et oplæg til
bestyrelsesmødet d. 1. juli.

Ad 6)

En længere drøftelse af indholdet for de enkelte artikler, som blev skrevet efter
diverse konkurrencer, fandt sted på mødet. Alle indlægsholdere blev opfordret til at
fremhæve evt. enkeltpræstationer ud fra lidt bredere kriterier end resultatet i
forhold til resultatets pointmæssige værdi. Den enkelte udøvers personlige fremgang
eller betydning for holdet må gerne fremhæves. Der er dog i bestyrelsen enighed om
at indlægsholderne i meget høj grad tænker bredden med i artiklerne.

Ad 7)

Det blev besluttet at uddele foldere omkring Kræmmerfestivallen og Ballerup
Centerløbet i udvalgte områder af Ballerup tirsdag d. 23. juni i forbindelse med
træningen.

BAK opfordres til at opstille en lille ”salgsbod” for Ballerup Centerløbet på
Kræmmerfestivallen d. 18. og 19. juli. Henrik S. vil gerne bemande denne bod om
søndagen d. 19. juli. Person(er) til boden om lørdagen efterlyses.
Ad 8)

Det nye klubtøj fra Sportigan (craft) blev præsenteret og vil nu blive bestilt til
klubbens elite samt komme til salg til klubbens øvrige mellemmer. Køb kan snart
gennemføres over Sportigans webshop evt. efter prøvetagning i butikken.

Ad 9)

Ulrich: Klubmesterskab afholdes d. 29. august. Der efterlyses stadig voksne som
hjælpere til afviklingen af TRI d. 5. juni. Fridrætten kan fremtidigt bestilles via Connie
og Jørgen M. Ulrich hjemkøber nye A-skilte til klubben.
Renè: Deltager i Team Ballerup´s halvårlige møde. 3 atleter fra BAK starter på
Falkonergårdens Gymnasium næste skoleår i Team Danmark klassen.
Jørgen M.: Orienterer yderligere omkring Talentudviklingsprojektet. Planlægger med
de unge ungdomsklubfest.
Henrik: Taler videre med Jørgen M. omkring arbejdet i ungdomsudvalget.

Ad 10)

Opslag i klubhuset om hvem der er ansvarshavende for klubhusets renligholdelse.

Referent:

Jørgen Gotsch, 31.05.15

