Referat fra bestyrelsesmødet torsdag d. 14. september kl. 19.30
i klubhuset
Dagsorden

1) Fastsættelses af næste bestyrelsesmøde.
Næste møde bliver tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 19:00 i klubhuset
2) Opfølgning på seneste referat – se vedhæftet.
Der var ingen punkter til opfølgning på generalforsamlingen
3) Instagram profil for BAK
Det blev drøftet, om klubben skulle have en Instagram profil til at promovere klubben på de sociale
medier. Det blev besluttet, at Lars E. Larsen kunne bruge den nuværende Instagram profil. Det skal
være muligt at få billeder fjerne fra profilen, hvis man ønsker det.
4) Forberedelse af årsfest
Med det stigende COVIS-19 smittetryk blev det besluttet, at udskyde årsfesten indtil videre.
5) Forberedelse af Søndersø rundt
Det blev besluttet, at der fortsat planlægges efter at gennemføre Søndersø rundt, da løbet
gennemføres udendørs. Det vil formentlig forudsættes, at folk inddeleles i gruopper, som sendes
afsted med nogle minutters mellemrum. Det bør overvejes, om der kun skal være startmulighed for
forhåndstilmeldinger. Connie taler med Søren om det praktiske.
6) Efterårstur til Vejen Idrætscenter
På grund af den aflyste træningslejr blev det drøftet, om klubben skulle arrangere en tur til Vejen
Idrætscenter i efterårsferien for atleter på 14 år og ældre. Klubben giver et tilskud til
arrangementet på 500 kr. pr. deltager i den forbindelse. Trænere deltager gratis.
7) Fordeling af opgaver blandt bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsens liste over ansvarsområder blev opdateret. Listen rundsendes med referatet.
8) Gensidig orientering.
Jørgen: 1) BAK har haft besøg af to skoler i forbindelse med projektet Åben skolen i Ballerup
Kommune. Klubben har modtaget en ny henvendelse fra en skole, der også gerne vil deltage. Det
overvejes at udbyde projektet mere generelt i Ballerup til foråret. 2) Skole OL vil man forsøge at
gennemføre igen i maj 2021. Arrangementet vil blive begrænset til én dag. 3) Der er et stort ønske
om skabe i klubhuset til atleter, der gerne vil opbevare deres træningstøj på stadion. 4) Tommy,
Stephan og Tobias stopper som trænere i BAK når udendørssæsonen stopper. Der arbejdes på at
finde afløsere for disse trænere. 6) BAK har fået et tilbud fra Flügger i Måløv, så der gives 20 pct.
rabat til alle medlemmer, der handler i butikken. Herudover får klubben 5 pct. af det samlede salg,

hvis der samlet købes for 10.000 kr. 7) I-Mars genopstår i DAF regi, og kan igen bruges som itsystem til stævner. Valg af it-system til fremtidige stævner tages op på næste bestyrelsesmøde.
Helle: 1) BAK forsøger at få senior DM i kapgang til Ballerup den 17. oktober.
Emil: 1) Der var opnået fine resultater ved DMU i Aalborg, trods genstridigt vejr. 2) Emil og Uffe har
talt om, at spring- og kastefaciliteterne ikke er for gode i Ballerup. Det overvejes, at udvide disse
aktiviteter i Superarenaen i vinterhalvåret, hviljet dog vil kræve en del hjælpere til at fylde og
tømme sandgraven.
Jan: Ingen meddelelser.
Connie: 1) BAK har søgt DIF om kompensation for tabte indtægter under COVID-19, og har
modtaget 14.700 kr. 2) DGI møder op i Fridrætten til et løb og skadeforebyggelses arrangement for
trænere, løbere og motionister.
Dorthe: 1) Det overvejes, at øve stangspring i Hvidovre i stedet for Helsingør, på grund af den
kortere afstand. Dorthe vil undersøge, om det kan gennemføres på rimelige vilkår. Jørgen skriver til
Hvidovre med henblik på at afklare dette.
Mette: Ingen meddelelser.
Carsten: Ingen meddelelser.
9) Eventuelt.
Jan spurgte, hvor meget støtte BAK fremover kan forvente at modtage fra DAF, i lyset af, at de har
måtte sige farvel til nogle medarbejdere under COVID-19. Det kan forventes at påvirke aktiviteter i
de lokale klubber. Jørgen sagde, at vi endnu ikke ved, hvordan DAF vil organisere sig fremadrettet,
men forventer, at der vil blive informeret på DAFs årsmøde.

