Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 26. november kl. 19.30
i klubhuset

Dagsorden.

1) Fastsættelses af næste bestyrelsesmøde.
Næste møde holdes 14. januar 2019
2) Opfølgning på seneste møde
Ingen bemærkninger
3) Evaluering af årsfest
Årsfesten var gået godt, og der var mange nye ansigter. Næste år præsenteres bestyrelsen på
årsfesten. Mulighed for nye indslag, fx mulighed for dans evalueres inden næste årsfest.
4) Evaluering af ungdomsfesten i relation til alkoholpolitik
Bestyrelsen drøftede klubbens alkoholpolitik, som ikke var blevet efterlevet til ungdomsfesten,
herunder indtagelse af alkohol for personer under 18 år. Dette kan ikke tolereres fremover.
Klubbens alkoholpolitik bør tilpasses, så den afspejler den gældende lovgivning. Herudover sikres
det, at der fremover ikke medbringes egne drikkevarer eller serveres alkohol til fester, som er imod
gældende lovgivning og alkoholpolitik. Dette sker bl.a. ved at sikre tilstedeværelse af en voksen til
festerne.
5) Stævneforberedelse
Forberedelse af stævner
Carsten har lavet liste over opgaver til de store stævner og udfylder de punkter er behov for hjælp
til. Listen rundsendes sammen med referatet. Der forsøges at erhverve deltagere til
stævneudvalget blandt forældre og tidligere atleter.
Involvering af forældre som hjælpere og dommere
Der er store udfordringer i forhold til at erhverve personer der vil bidrage som hjælpere til stævner.
Erfaringer fra andre klubber bør inddrages. Dorthe står for koordination af hjælpere. Andre byder
ind på ekstra opgaver. Der nedsættes et mindre udvalg til at afdække, hvordan der kan rekvireres
hjælpere. Udvalget taler med forældre og eventuelt andre klubber. Helle, Dorthe og Jørgen danner
udvalget.

6) Årshjul
Fælles udarbejdelse af forslag til årshjul
Ulrich har udarbejdet et udkast til et årshjul. Udkastet rundsendes med referatet og tages op på
næste bestyrelsesmøde. Alle overvejer emner til årshjulet.
7) Skal BAK oprette MobilePay?
Connie foreslog, at der oprettes et MobilePay nummer til betaling af kontingenter mv. MobilePay
koster 499 kr. i oprettelse og 0,75 kr. per transaktion. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.
8) Gensidig orientering
Emil fortalte, at han og tre andre havde været på første af tre weekendophold som led i et
trænerkursus. Kurset havde været godt.
Dorthe fortalte, at hun og Ulrich havde talt om en ny opgavefordeling for opgaverne i
ungdomsudvalget.
Jørgen fortalte, at 1) den nuværende ordning med fysioterapi måske udvides til andre områder af
Ballerup. 2) På et møde i Dansk Atletikforbund var det blevet fortalt, at man overvejer at inddrage
nye elementer fra andre sportsgrene i altetikken.
Dorthe og Katja fortalte, at arbejdet med at finde nyt logo og klubtøj skrider frem. Arbejdet
præsenteres på næste møde i bestyrelsen.
Ulrich fortalte, at 1) der er uddeling af nåle den 18. og 19. december i Superarenaen. 2) Ulrich har
lavet udkast til at byde ind på halfordelingen.
Jan foreslog 1) med baggrund i sin tid i GIC, at der holdes en klubaften, med deltagelse fra alle
klubbens medlemmer. Det vil styrke det sociale fællesskab i klubben. Der er også mulighed for
andre sociale arrangementer, fx en Sankt Hans fest. 2) Herudover blev det foreslået, at der
forberedes et jubilæumsskrift til 50-års jubilæet i 2024.
Katja foreslog, at der holdes en fest i anledning af klubbens 45 års fødselsdag i 2019.
9) Eventuelt
Det forslås, at generalforsamling bliver den 19. marts 2019.
Det overvejes, om der skal holdes et arrangement, hvor der orienteres om Lars Elgaards deltagelse i
ultraløb. Initiativet ligger hos Lars.
Carsten udarbejder forslag til nye vedtægter for bestyrelsens konstituering, som der kan stemems
om ved næste generalforsamling. Det vendes på et bestyrelsesmøde inden generalforsamlingen.

