Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 26. august kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)

Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Orientering om realiteterne omkring DTU-centerprojektet v. Jørgen og Ren
Hvem deltager i mødet hos DAF d. 16. september og hvordan ser vi BAK om 10 år?
Trænersituationen i klubben pt. og tid fremefter.
Hvordan skal BAK reagere på opfordringen til at opdatere Team-Ballerups hjemmeside v.
Lars.
6) Begyndende forberedelse til årsfesten 2015
7) Gensidig orientering
8) Eventuelt.
Referat:
Ad 1)

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 7. oktober kl. 19.00

Ad 2)

Med ret stor sikkerhed bliver BAK et DTU-center, hvor der foreløbigt er tilknyttet 10
klubber. Dog venter BAK endeligt svar fra DAF.

Ad 3)

René, Ulrich, Henrik og evt. Jørgen M. deltager i dette møde.

Ad 4)

Trænersituationen er nogenlunde afklaret inden vinterens træning. Mikkel Roald vil
indtræde i trænergruppen som fladspringstræner. Der er indkaldt til
ungdomstrænermøde d. 9. september.

Ad 5)

Team Ballerup´s hjemmeside har en kalender, hvis anvendelse BAK er usikker på og
BAK vil derfor rette en forespørgsel. Der er enighed omkring at komme med flere
indlæg til hjemmesiden og her vil Jørgen Matz – forhåbentlig med en aktiv fra
elitegruppen - gerne bidrage med indlæg.

Ad 6)

Heidi fra kioskgruppen vil igen bidrage med underholdning og andet godt. Torben har
givet tilsagn om at levere maden. En musikgruppe med deltagelse af klubbens
medlemmer vil underholde musikalsk. Jørgen M. vil kontakte Stephan omkring årets
indbydelse.

Ad 6)

Connie: Frederikke ønsker at fortsætte rengøringsjobbet i klubhuset. Aktuelt
regnskab fremlægges.
Ulrich: Søger om en ny opvaskemaskine hos kommunen. Undersøger muligheden for
live-streaming ved Øst-Inde. Førstehjælpskursus kan etableres, når behovet melder
sig. Klubben søger et antal fliser til stadion hos Silvan. Klubben vil søge om penge til
højdespringsmadres til de mindste gennem Kræmmerfestivalens Legatpulje. +60

gruppen har fået tid i Super Arenaen hver mandag og torsdag fra kl. 9-11. Hertil
hjemkøbes et materialebur.
Jørgen M.: Hjælper med afviklingen af 2 fester for ungdommen i oktober måned.
Henrik og Lars bistår vedafviklingen efter aftale. De afsluttende runder i
landsturneringerne nærmer sig og der knyttes nogen forventning til piger ungdom og
herre-senior.
René: Ved DAF´s årsmøde deltager René og Ulrich. Sportigan er tæt på at publicere
deres web-shop. Da påsken næste år falder meget tidligt drøftes det fortsat, hvilket
sted træningslejren skal afvikles.
Ad 7)

Jørgen G.

I hvilket omfang DAF´s udtagelse af enkeltpersoners deltagelse ved forskellige
mesterskaber skal være bestemmende for BAK´s udtagelsespolitik blev drøftet.

