Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 8. oktober kl. 19.30 i
klubhuset

Dagsorden.

1) Fastsættelses af næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde holdes den 3. december kl. 19:30 i klubhuset.
2) Opfølgning på seneste møde
Der er hængt en liste med tilmelding til dommere og hjælpere i klubhuset. På forældremøder
opfordres forældre til at melde sig til at hjælpe til stævner. Trænerne tager denne opgave med til
forældremøderne.
3) Overvejelser omkring ny sportschef
Der er tilkendegivet ønske fra et medlems forælder om at påtage sig opgaven som sportschef i
klubben. Bestyrelsen var enige om at gå videre med idéen. Der er udarbejdet en liste med opgaver,
som det påregnes at sportschefen påtager sig som præsenteres på den pågældende forælder,
inden der træffes en endelig beslutning.
4) Team Ballerup - skal vi fortsætte deltagelse i Team Ballerup fra 2019?
Bestyrelsen drøftede, om klubben skal fortsætte som en del af Team Ballerup. Der var stemning for
at fortsætte, men med mere fokus på talentudvikling og mindre på elite. Det vil indebære, at den
økonomiske støtte fra Team Ballerup vil blive reduceret. Arbejdet vil forudsætte, at bestyrelse,
trænere og en sportschef deltager i en række aktiviteter, herunder mønsterklubanalyse, møder mv.
Jørgen går videre med punktet med bestyrelsens opbakning, under forudsætning af, at der laves
aftale med en sportschef.
5) ATK og LTAD - skal vi fortsætte en 3-årig samarbejdsaftale med Ballerup kommune om at være
talentcenter
Bestyrelsen drøftede, om klubben skal fortsætte som ATK og LTAD, eventuelt i samarbejde med
Helsingør. Der vil i givet fald være tre ATK træninger om året. Der er opbakning til at arbejde videre
med deltagelse i ATK og ATLD.
6) Årsfest - Fordeling af opgaver
Bordopsætning: alle – vi mødes kl. 16:00
Indkøb af drikkevarer, tallerkener, bestik og duge mv.: Connie
Brygning af kaffe og the: Heidi og Dorthe
Forberedelse af lydanlæg: Carsten

Velkomst og praktisk information: Jørgen
Præsentation af trænerstaben: én træner fra hvert hold præsenterer holdets trænere
Indkøb af gave til trænere: Heidi
Kagekonkurrence: Helle
Kåring af klubmestre: Ulrich
Kåring af årets M/K: atleternes trænere
Kåring af årets leder/træner:
Sportsquiz: Carsten
Amerikansk lotteri: Ulrich
Kontakt til Torben om oprydning: Connie
Oprydning i køkkenet: Connie
Nedtagning af borde: alle
7) Valg af årets atleter M/K og årets leder
Der blev truffet beslutning om årets atleter M/K og leder/træner.
8) Gensidig orientering
Helle: Helle og Dorthe var til seance i Dragør, hvor en række atleter blev filmet.
Dorthe: havde deltaget møde omkring samarbejde og aktiviteter, som havde til formål at erhverve
nye atleter og fastholde eksisterende. Mødet havde givet inspiration til nye aktiviteter med de
yngste atleter.
Carsten: Det er blevet sværere at erhverve hjælpere og dommere til stævner, ligesom der er en del
arbejde forbundet med at forberede stævner. Der vil derfor blive udarbejdet et forslag til et årshjul,
så der i højere grad er overblik over hvem der gør hvad i god tid inden stævnerne.
Jacob: Da Klara er stoppet i klubben, vil en del af hans nuværende arbejde i klubben ikke længere
give mening. Han takkede derfor for godt samarbede i bestyrelsen. Jacob vil dog fortsat gerne
hjælpe til stævner, skole OL o.l.
Ulrich: (1) Der afholdes øst-mesterskaber i Cross den 4. november. Stephan har udspillet i forhold
til at arrangere. (2) Ulrich spurgte, om der er interesse for at afholde skole OL i 2019. Der var
opbakning til dette for 4. til 6. klassetrin. (3) Søndersø løbet er oprettet på event. (4) Ulrich er
blevet kontaktet af diabetesforeningen med henblik på at sælge lodder. Overskuddet går til en
hyggelig dag med de atleter der har solgt lodder. (5) Der skal uddeles flyers som reklame for 60+
den 3. november. (6) Der bliver opsat tre redskaber uden for klubhuset finansieret af Velux fonden.
(7) Forsøg med at starte parasport op forventes at stoppe, da der ikke længere haves en træner.
Emil: Ingen bemærkninger.
Connie: (1) Havde modtaget en forespørgsel om overflytning til passivt medlem for en atlet, der
ikke har mulighed for at træne regelmæssigt og dermed betale levere kontingent. Bestyrelsen
besluttede at tilbyde kontingent svarende til motionistholdet. (2) Connie foreslog, at Event bruges
mere aktivt til at betale til forskellige arrangementer, da pengene så bliver konteret på klubbens

konto automatisk. (3) Der er en proces i gang med at udarbejde forslag til klubbens fremtidige
klubtøj.
Heidi: (1) Motionsgruppen har deltaget i halvmaraton, og det har været en stor succes at have som
mål og gennemføre. (2) Der er en række 60+ der har deltaget i motionisternes løbeture, og gerne
vil fortsætte med dette.
Jørgen: Årsfesten i DAF finder sted en 27. til 28. oktober i Nyborg. Jørgen deltager og en eventuel
ny sportschef vil også blive tilbudt deltagelse. Andre bestyrelsesmedlemmer har også mulighed for
at deltage.
9) Eventuelt
Connie bemærkede, at der var en god stemning i bestyrelsen, og at det var rart i forhold til at
udføre et stykke frivilligt arbejde.

