Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 11. juni kl. 19.30 i
klubhuset

Dagsorden.

1) Fastsættelses af næste bestyrelsesmøde.
Næste møde holdes 20. august 2018, kl. 19:30 i klubhuset.
2) Opfølgning på referatet fra generalforsamlingen. – se vedhæftet.
Aspirantgruppen er omdøbt til Spring og Sprint for 14-17 årige.
3) Ny privatlivspolitik.
Privatlivspolitikken lægges på klubbens hjemmeside under vedtægter. I en periode lægges den også
på klubbens forside til tydelig information.
Endelig informeres klubbens medlemmer om privatlivspolitikken via mail.
4) Ny ATK-talentaftale
- Økonomi i aftalen
- Uformel tilbagemelding fra deltagende atleter
- Har vi de fornødne personer til opgaven
BAK har modtaget en henvendelse fra Peter Bøgelund omkring træningens omfang i BAKs
elitegruppe. Blandt andet var det opfattelsen, at elitegruppen kun træner 10 timer om ugen.
På baggrund af henvendelsen udarbejdes en oversigt over aktiviteter i eliteklubben.
I forhold til ATK talentaftalen er der flere forhold der bør drøftes, inden aftalen fornys, herunder
økonomi, erfaringer og bemanding.
BAK tjener på nuværende tidspunkt et mindre beløb på ATK-talentaftalen, og erfaringerne fra
atleterne er overvejende positive. I forhold til bemandingen vil Uffe gerne påtage trænerrollen,
mens Helle gerne vil stå for de administrative dele i forhold til at koordinere ATK-træningen.
Jørgen og Jacob tager disse input med til mødet på rådhuset om ATK-talentaftalen.
5) Klubbens økonomi
- Aktuel status – uddeles på mødet
- Skal vi i højere grad overveje delvis egenbetaling til stævner, fx i provinsen

Jørgen orienterede om, at klubben har en del udgifter til stævnedeltagelse, herunder også stævner
i udlandet. Der er afsat 87.000 kr. til stævnedeltagelse i 2018, men i praksis vil vi komme til at bruge
omkring 106.000 kr. Det samlede budget ser derimod fint ud.
Bestyrelsen arbejder videre med at udarbejde et budget for 2019, hvor de budgetterede udgifter i
højere grad afspejler de faktiske omkostninger der er forbundet med stævnerne.
6) Gensidig orientering
Dorthe: 1) Der har været møde i Team Ballerup, hvor Dorthe orienterede om udskiftningen i
bestyrelsen i vintersæsonen 2017/2018. Peter Bøgelund bad i den forbindelse om et overblik over,
hvor mange timer der trænes i klubbens elitegruppe (jf. ovenfor). Dorthe og Jacob udarbejder en
oversigt, som sendes til Peter Bøgelund. 2) Herudover forsøges at lave en aftale med Herlev
gymnasium, så aftalen om morgentræning tirsdag og torsdag kan fortsætte efter sommerferien.
Heidi: 1) Heidi fortalte, at motionsgruppens træning fungerede godt, på nuværende tidspunkt tre
gange om ugen. Jørgen spurgte, om der var planer om at lave aktiviteter med henblik på at udvide
deltagerkredsen. Heidi svarede, at det vil blive taget op på et senere trænermøde.
Katja: 1) Katja fortalte, at hun havde deltaget i møde i Øst-udvalget. Der mangler fortsat en klub til
at tage ansvar for vinterturneringen fremover. Øst-udvalget overvejer at anskaffe en trailer til brug
for transport i forbindelse med vinterturneringen, men mangler et sted at parkere den. BAK
tilbyder, at traileren kan opbevares på BAKs område.
Ulrich: 1) Bemandingen til Østmesterskaberne er svær at besætte. Det bør derfor overvejes, om
deltagelse forudsætter, at forældre deltager som hjælpere. Punktet sættes på dagsordenen til
næste bestyrelsesmøde. 2) Tilmelding til stævner foregår via Event på klubbens hjemmeside. For
atleter under 14 år hjælper træneren med tilmeldingen. Det er vigtigt, at man tilmelder sig på Event
med sin træners samtykke. Eftertilmeldinger koster 50 kr. Punktet tages op på en trænercafé efter
sommerferien.
Jacob: 1) VU-spelen er ved at være på plads. Egenbetalingen bliver på 1.800 kr. per person.
7) Eventuelt
Ulrich orienterede om, at klubben mangler en mellem stangspringsstang, som vil koste 5.000 kr.
Heidi foreslog, at kiosk-kassen betaler for stangen.
Heidi spurgte, om klubmodulet kan sende SMSer. Ulrich bekræftede dette men sagde, at det kun
bruges i hastetilfælde på grund af prisen.

