Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 30. juni.
Dagsorden.
1) Dato for næste bestyrelsesmøde.
2) Drøftelse af evt. kommende ”virksomhedsfacebook” efter oplæg fra udvalg (Lars, René og
Jørgen)
3) Mulighederne for mobilepay i.f.m. klubbens events. (Henrik)
4) Årets TRI – skal BAK deltage i TRI-arrangementet i 2016? (Ulrich)
5) Ønsker BAK at støtte KROLF-initiativet og derved melde sig ind i DAI? (se oplæg)
6) Gensidig orientering.
7) Eventuelt.

Referat v. Jørgen G

Ad 1)

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 26. august kl. 19.00

Ad 2)

Udvalget fortsætter sit arbejde og kommer med oplæg senere.

Ad 3)

Henrik orienterer om mulighederne og bestyrelsen beslutter at oprette et erhvervsabonnement. René sponserer en iphone 5 til formålet.

Ad 4)

Årets TRI vurderes som en succes med et noget større overskud til klubberne. BAK ønsker
fortsat at deltage.

Ad 5)

BAK giver sin støtte til aktiviteten KROLF, som bl.a vil blive benyttet af + 60 gruppen.
Kommunen har allerede nu bakket initiativet op.

Ad 6)

Jørgen M. gjorde rede for de udsendte præmisser omkring talentudviklingscenteret, som
BAK fortsat er ansøger til. Om nødvendigt indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis
BAK bliver talentudviklingscenter.
8 aktive fra BAK påregnes at deltage i store DM i Århus. Bus bestilles til DMUholdmesterskabet i Jylland d. 12. september.
Lars orienterer om mødet i Team Ballerup, hvor der igen blev opfordret til at komme med
indlæg til hjemmesiden fra de deltagende klubber. BAK skal forsøge at tilrette indlæg, så de
kan have interesse for sponsorerne.
René orienterer om gruppens delatgelse ved Verrdensungdomsspelen i Göteborg.
Ulrich gjorde opmærksom på mulighederne omkring BAK-PR i Ballerup Nærradio.
Stangspringsanlægget til de mindre børn vil blive etableret i løbet af sommeren.
Connie overvejer at komme med oplæg til ny kontingentordning. Halvårsregnskabet blev
fremlagt.

Ad 7)

Connie opfordrer klubbens ledere at kontakte stadionmedarbejderne i dagtimerne og ikke
om aftenen.

