Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 11. marts.

Dagsorden:
1) Henvendelse fra LEO-Pharmas løbeklub til BAK. På hvilke betingelser ønsker BAK at
samarbejde med denne løbeklub?
2) Fortsat drøftelse af aflastning til kassererposten m.v
3) Drøftelse af indholdet i brevet fra revisor Lars Poulsen.
4) Forberedelsen af generalforsamlingen m.h.t. kandidater til ledige poster, det praktiske,
nogle småændringer til teksten i vedtægterne.
5) Gensidig orientering.
6) Eventuelt
Referat:
Ad 1)

Som modydelse for benyttelsen af stadion onsdage eftermiddage forpligter LeoPharma sig til at købe min. 20 startnumre til henholdsvis Skovlundeløbet og
Ballerupløbet.

Ad 2)

Der er opbakning til en mindre honorering af kasserens arbejde. Beslutning er
udskudt til første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse.

Ad 3)

Brevets indhold blev drøftet.

Ad 4)

Bestyrelsen foreslår mindre ændringer til klubbens vedtægter, så det skrevne er i
overensstemmelse med gælden praksis. Ulrik undersøger kandidat til
ordstyrerposten. Connie foretager indkøbet til aftenens traktement.

Ad 5)

Ivar: Nyt opstartshold starter d. 18. marts v. Dorte.
Jørgen M.: DMU i Skive var på alle måder en succes – læs artikel på hjemmesiden.
Informationsmøde om påskens træningslejr afholdes søndag d. 15. i Grantoftehallen.
Klubben har tilmeldt 1 DT-kvinde- og 1 DT- herrehold , samt DMU drenge- og
pigehold i 12-15 årsgruppen og 1 drengehold i gruppen 16 – 19 år.
Trænermøde afholdes torsdag d. 19. marts.
Atletikskolen afholdes i uge 32 over 4 dage.
Møde omkring Team Ballerup´s hjemmeside afholdes d. 17. marts, hvor Lars og
Jørgen M. deltager.
Ulrich: Dommerkurserne i weekenden har deltagelse fra BAK.
60+ grupper vokser og holder frokost d. 26. marts.

9., 10 . og 11. april afholder Sportigan torvedag i BC. BAK bemander torvet hver dag i
perioder.
Bannere til Skovlundeløbet hjemkøbes
Pt. Er 20 tilmeldt Skovlundeløbet og 70 er tilmeldt TRI
D. 22. april afholdes en af 3 holdkampe på Ballerup Stadion for børn under 13 år i
samarbejde med BAC og FIF.
René: Indkøb af nyt tøj til de enkelte grupper udskydes til der foreligger nyt katalog
fra Craft.
Ønskeliste om brugen af Super Arenaen er fremsendt til Peter Bøgelund, hvori der
bl.a peges på muligheden for anvendelse af sandgraven og stangspringsanlægget i
langt flere timer end pt.
Frederik Thomsen ønsker at tilbyde klubbens aktive sportsmassage ved almindelige
træningsaftener og ved stævnearrangementer.
Jørgen G.: BAK, Puls 96 og Søam afventer fortsat en åbningsdato for den nye
motorvej, så klubberne kan begynde at arrangere løb i den anledning. Klubberne vil
fortsætte forberedelsen til arrangementet, hvis der foreligger en endelig dato inden
1. april.

Ad 6)

Ingen punkter.
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