Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 20. juli kl. 19.30 i
klubhuset
Dagsorden.

1) Fastsættelses af næste bestyrelsesmøde.
Næste møde holdes mandag den 8. oktober 2018, kl. 19:30 i klubhuset.
2) Opfølgning på seneste møde.
Privatlivspolitikken er lagt på BAKs hjemmeside. Der informeres om privatlivspolitikken på forsiden
af hjemmesiden.
3) Proces for godkendelse af nye træner
Bestyrelsen skal godkende nye trænere. Ulrich foreslog, at Tobias Zornig starter som hjælpetræner
for minierne om tirsdagen og Ida Jespersen som stangspringstræner om fredagen. Bestyrelsen
godkendte dette.
4) Strategi for bemanding af stævner
Bestyrelsen besluttede, at stævner fremover bemandes før henholdsvis indendørs- og
udendørssæsonen. Dette gælder bestyrelsesmedlemmer og atleter i elitegruppen.
Bestyrelsen drøftede herefter, om det er muligt at forpligtige forældre til også at deltage som
hjælpere. Det blev besluttet, at der afholdes forældremøder for Boblere, Sprint/spring og
Elitegruppen, med henblik på at orientere om træningen og sæsonplanen, og i den forbindelse
informere om behovet for, at forældre melder sig som hjælpere. Forældre vil herefter kunne
tilmelde sig som hjælper til den kommende sæson.
Der sendes en skrivelse til alle melemmer i klubben, der informerer om behovet for hjælpere, og at
dette er vigtigt, da stævnerne bidrager til klubbens økonomi. Katja laver udkast til
mail/uddelingsseddel.
5) Mulig aftale om samarbejde med Helsingør om Øst-mesterskaber ude
Helsingør har henvendt sig til Ulrich med henblik på at afklare, om BAK og Helsingør fremover kan
byde ind på at deles om at afholde Øst-mesterskaberne. En aftale vil indebære, at BAK og Helsingør
deles om at stille dommere/hjælpere og deler overskuddet. Kiosken er undtaget for aftalen. Ulrich
informerer om, at BAK gerne vil indgå i en sådan aftale.
6) Forberedelse af årsfest
Årsfesten holdes den 2. november kl. 18 i Tapeten. I forhold til underholdning spørger trænerne i
grupperne, om der er nogen der er interesseret i at optræde, fx med at spille musik, hvis man
spiller i et band, og Carsten laver et udkast til et koncept for en atletik-quiz. Herudover gentages
kagekonkurrencen efter samme koncept som tidligere. Endelig afholdes amerikansk lotteri, med
sponsorgaver som præmier. Forældre opfordres til at bidrage med sponsorgaver i indbydelsen til
årsfesten, hvis de har mulighed for det.

Da der ikke længere er en sportschef i klubben, skal de enkelte trænere selv præsenterer deres
atleter, i det omfang det er nødvendigt.
7) Gensidig orientering
Dorthe informerede om, at der havde været et møde med Herlev gymnasium omkring
morgentræningen. BAK havde dog ikke modtaget mødeindkaldelsen, og havde derfor ikke
mulighed for at deltage i mødet. Omfanget af træningen vil blive afklaret i løbet af de kommende
uger. Træningen forventes at blive flyttet fra Ballerup atletik stadion til Herlev gymnasium.
1) Jacob fortalte, at VU-spelen var forløbet godt, om end gruppen af deltagere havde været mindre
end tidligere. 2) Sparta Copenhagen Games var også forløbet godt, og der var opnået en række
flotte resultater. Der orienteres om resultaterne i Ballerup Bladet og på Team Ballerups
hjemmeside.
Katja er i gang med at indsamle børneattester – der mangler fortsat et par stykker.
Ulrich fortalte, at der skal ca. 20 atleter med til DMU samt trænere. Ulrich afklarer, om der er
behov for en bus, eller om det kan klares med private biler.
Connie fortalte, at der skal laves nye trænerkontrakter ved overgangen til vintertræningen. Det
tages op på næste trænermøde.
1) Jørgen fortalte, at aftalen med fysioterapeuten i Skovlunde udløber. Der skal derfor snart laves
en ny aftale med en fysioterapeut. 2) Herudover har klubben modtaget en indbydelse til et møde
for de forskellige sportsforeninger i Ballerup. Dorthe og Helle deltager. 3) Der afholdes
trænersymposium, i september, hvor klubben også er inviteret. Invitationen rundsendes til
bestyrelsen. 4) BAK har modtaget en forespørgsel på, at der skal afholdes et møde om mønsterklub udvikling inden udgangen af 2018, hvilket klubben er forpligtiget til. Bestyrelsen overvejer
emner til et tema for mødet.
8) Eventuelt
Jakob spurgte, som det forsat var planen at få en gæstetræner ud på stadion som inspiration til
højdespring. Jørgen svarede, at det fortsat var under overvejelse. Jørgen vil arbejde videre med
idéen.
Emil foreslog, at grænsen for at rykke ind i elitegruppen rykkes med et år, så man først kan komme i
elitegruppen som 15-årig. Bestyrelsen var enige i dette og besluttede, at der i særlige situationer
kan dispenseres for dette.
BAK havde modtaget en ansøgning om at hjælpe med at skaffe sponsorer til en træner, som skal
gennemføre et ultraløb i Grækenland. Heidi vil gerne give et sponsorat fra kiosk-kassen, og der
skrives en artikel om begivenheden til Ballerup Bladet.
Ulrich fortalte, at der er mulighed for at søge om kræmmerlegater på 5-6.000 kr. Forslag til emner
kan sendes til Ulrich

