Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 1. marts kl. 19.00 hos Ulrik,
Dyrehegnet 35, Skovlunde.
Dagsorden.
1) Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
2) Trænermødets forslag til organiseringen af træningen for boblerne samt de øvrige gruppers
træning i sommerhalvåret. (bestyrelsen)
3) Klubbens hjemmeside.
Tankerne bag opbygningen og dens fremtidige virke. (Ulrik)
4) Skal BAK deltage i Kræmmerfestivalen? (Ulrik)
5) Skal vi fortsætte vores deltagelse i BMSI? (Uffe)
6) Regnskabet for 2011 og budget for 2012 (Jeanette)
7) Planlægning af generalforsamlingen.
Indkomne forslag.
Personer på valg.
De praktiske opgaver.
8) Forslag til forårsrengøring i klubhuset. (Ulrik)
9) Gensidig orientering.
10) Eventuelt.

Ad. 1) Næste bestyrelsesmøde fastsættes af valgte bestyrelse efter generalforsamlingen.
Ad. 2) Trænermødets beslutninger blev taget til efterretning. Materialet vedr. ny model for
boblertræningen er udsendt til alle trænerne.
Det blev også besluttet at kontakte personer, som på nuværende tidspunkt ikke er trænere,
for evt. at inddrage nye emner. Desuden blev det besluttet at tilbyde en form for honorering,
hvis dette blev aktuelt.
Ad. 3) Der var almindelig tilfredshed med klubbens hjemmeside. ”Velkommen til ….” ønskes
bevaret.
Lars og Ulrik tilbyder fortsat at indlægge nyheder, når disse fremsendes. Alle
træningsgrupper opfordres til at gennemlæse og evt. revidere de allerede indlagte træningsbeskrivelser.
Ad. 4) Efter oplæg fra Ulrik, som har deltaget i et kræmmerfestivalmøde, blev det besluttet ikke at
deltage i dette arrangement. Aktiviteterne ved en sådan festival bliver for krævende, når
klubbens medlemmer fortsat ønsker at have et højt sportsligt aktivitetsniveau.

Ad. 5) Inden vi beslutter vores fremtidige deltagelse i BMSI- samarbejdet skal det undersøges
grundigere, hvilke fordele BAK kan drage af sin deltagelse. Uffe og Jørgen undersøger
nærmere.
Ad. 6) Regnskabet for 2011 blev positivt modtaget og bestyrelsen kunne glæde sig over en stor
indtægt ved årets stævner.
Budgettet for 2012 ønskes fremlagt på generalforsamlingen i den forelagte udgave.
Ad. 7) Der er ikke indkommet forslag.
De forskellige valg til bestyrelsen blev gennemgået og det fremgår af indkaldelsen til
generalforsamlingen, hvem der er på valg.
Årets formandsberetning kommer til at bestå af tidligere udsendte delberetninger suppleret
med korte indlæg fra de enkelte udvalgsformænd – med hovedvægten på planerne for
fremtiden.
Selve generalforsamlingen d. 22. marts er planlagt til afholdelse i klubhuset, dog er
Fridrætten bestilt i tilfælde af mange fremmødte.
Ivar indkøber vand til aftenen og Jørgen køber brød.
Ad. 8) Bestyrelsen var enig om behovet for en hovedrengøring af klubhus og redskabsrum.
Jørgen kontakter Frederik og aftaler Frederiks deltagelse samt tid for udførelse.
Ulrik aftaler rengøring af gulvet i klubhuset med efterfølgende voksbehandling.
Ad. 9) René afholder møde i nær fremtid med Sydbank omkring et evt. samarbejde.
DAF og Team Danmark overvejer elitetræningscenter i Ballerup.
Stangspringsmåtten er sendt til ombygning og forventes klar til udendørssæsonen.
Pia J. er tiltrådt som hjælpetræner i motionsgruppen.
54 deltagere til træningslejren, som er indbudt til lokalt stævne på lejrens første træningsdag.
Henrik M. og Ivar L. vil gerne arrangere Skovlundeløbet d. 2. juni.
Ballerupløbet aflyses i 2012, da det ikke er lykkedes at få en arrangementsgruppe dannet.
Helsingør Atletik ønsker erfaringsudveksling med bestyrelsen i BAK om klubudvikling.
BAK afventer stadig udspil om lokale – Snekkerstenhallen til afvikling af et
fladspringskursus.
Ad.10) Ingen punkter.
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