Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 7. oktober.
Dagsorden:
1) Næste bestyrelsesmøde aftales.
2) Drøftelse af rengøringen i klubhus og vægttræningslokale og oprydning under halvtaget bag
redskabsrummet. Forslag om sidebeklædning af dette rum.
3) Fortsat planlægning af årsfesten herunder udvælgelse af året atleter m.v.
4) Præsentation af træningsloggen. Er det en god idé for klubben.
5) Drøftelse af trænersituationen for vinterhalvåret.
6) Tilskud til de aktive trænere i.f.m. træningslejren. Et tilskud fra klubben ønskes.
7) Evaluering af Ballerup Centerløbet – skal det fortsætte?
8) Gensidig orientering.
9) Eventuelt.

Referat:
Ad 1)

Næste bestyrelsesmøde aftales ved årsfesten.

Ad 2)

Hovedrengøring af køkken og vægttræningslokale arrangeres lørdag d. 24. oktober kl. 10 og
frem til ca. 12. Desuden foretages oprydning bag redskabsrummet m.h.p. opsætning af
sidedækning. Mogens C. kontaktes med opfordring til at fremstille et overslag over denne
sidedækning m. port i gavlen.
Brugerne af vægttræningslokales kontaktes med opfordring til at deltage i rengøringen.

Ad 3)

Bestyrelsens medlemmer finder hver 1 – 2 hjælpere til opsætningen og nedtagningen af
borde m.v. Dette arbejde kan starte fredag fra ca. 15. Jørgen M. sørger for fremstilling af
indbydelse til lige efter efterårsferien, hvor Connie forinden har fundet et indslag til
underholdningen.
Connie hjemkøber drikkevarer ud over det fadølsanlæg, som René bringer med. Connie
kontakter Heidi omkring kioskens bidrag til årsfesten.
René arrangerer amerikansk lotteri og koordinere fremskaffelsen af gaver hertil bl.a fra
Sportigan og Frank. René køber trøjer til klubmestrene.
Jørgen M. hjemkøber pokaler, blomster, gaver til trænerne og gavekort.
Lars fremskaffer og opstiller den nødvendige teknik bl.a til musikken.

Ad 4)

Elektronisk træningskalenderen m. træningsdagbog til relevante medlemmer hjemkøbes for
1 år, da klubben er blevet et talentudviklingscenter for 1 år. Hvis systemet bliver en succes vil
BAK videreformidle dette til de klubberne i Team Ballerup Gruppen.

Ad 5)

Nogle af klubbens trænere stopper nu og personer vil nu blive kontaktet m.h.p. at påtage sig
en trænerfunktion. Desuden har klubben et ønske om at finde en person til en gruppe unge
som pt. ikke er naturligt med i klubbens etablerede grupper, da de er relativt nye i atletikken
og endnu ikke er konkurrenceinteresseret.

Ad 6)

Særligt tilskud til træningslejrens trænere skal drøftes videre efter vi har set et overslag over
økonomien (udgifterne) ved næste års træningslejr. Jørgen M. og Jørgen M. kontakter Uffe
om dette.

Ad 7)

På baggrund af Ballerup Centerets ønske om at arrangere løbet igen i 2016 med flere
sideløbende aktiviteter bl.a. med et atletikprøveområde besluttede BAK igen at være med.
Connie og Jørgen G. vil tage del i disse aktiviteter.

Ad 8)

Connie: Motionsafdelingen hjemkøber et materialebur til brug på Kasperskolen. Dog
undersøges forinden om vi allerede har et ubenyttet bur..
Status på klubben økonomi omdeles
Jørgen M.: Beholdningen af medicinbolde suppleres. 2 nye atleter indstilles til elitegruppen
ve årsfesten.
Lars: Checken fra Kræmmerfestivallen er modtaget og ser at højere aktivitetsniveau fra
klubben omkring dette arrangement, kan blive en god indtægtskilde.
René: Bortkommen stang til stangspring er dukket op igen. Kommunen er begejstret for
etableringen af talentudviklingscenter i BAK (Ballerup). De kommunale tilskud til klubberne i
2016 bliver reduceret. Skole-OL er en fin idé for skolerne i Ballerup og for BAK. Ulrich
kontakter kommunen om Ballerups deltagelse.
Ulrich: Omdeler oplæg til sponsorstøtte ved afviklingen af Øst-Inde, som til januar afvikles for
10. gang. Kræftens bekæmpelse for tilsendt et beløb efter afviklingen af Ballerup
Centerløbet.

Ad 9)

Ingen punkter

Referent: Jørgen Gotsch

