Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 14. januar kl. 19.30 i
klubhuset

Dagsorden

1) Fastsættelses af næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde bliver mandag den 18. februar kl. 19:30 i klubhuset
Generalforsamling 19. marts
2) Opfølgning på seneste møde
MobilePay afventer næste møde
Nye klubdragter – farve og logo er på plads
Orientering om Spartatlon – tages op på klubmøde
3) Kort orientering om ansøgning til Team Ballerup
BAK søger om 76.100 kr fra Team Ballerup i 2019.
4) Skal vi anskaffe en Me-Mover (ca. 10.000 kr.), jf. forslag fra Stefan
Der anskaffes en Me-Mover på tilbuds til 10.000 kr. med tilskud fra kiosken.
5) Mønsterklubanalysen – udviklingsplan for 2019
Der fremsendes treårsplan for de sportslige aktiviteter. I første omgang fokuseret på bemanding af
aktiviteter i 2019.
- Sportslig udvalg: Mandy, Jørgen og Dorthe
- Sportslig strategi for talent: Connie
- Sportslig strategi for bredde: Dorthe og Jørgen
- Sportslig strategi for talent: Mandy, Emil, Dorthe og Jørgen
- Dommere og hjælper emner: Ulrich, Helle og Dorthe
- Klubmodul om elektronisk velkomstmail: Ulrich
- Afklaring af kompetenceudvikling: Sportsligt udvalg
- Dommerkursus: Ulrich
- Forventninger til forældre/medlemmer om hjælper-opgaver: Bestyrelsen
- Trænersamtaler: Mandy
- Quick-guide til stævnetilmelding: Helle
- Ad-hoc hjælpere: Bestyrelsen
- Dommere: Dorthe
- Træningslejr: Uffe
- Udviklingsplan: Jørgen
- Sommerfest: Connie og Katja
- Trænersamtaler: Connie, Mandy og Jørgen
- Forældremøder: Udvalg

-

Medlemstilfredshedsmåling: Carsten og Jørgen
Status på udviklingsplan: Jørgen
Årshjul færdiggørelse: Ulrich, Carsten og Jørgen
Rød tråd: Trænere og sportsudvalg
Årsfest: Bestyrelsen
Stævnedeltagelse ift. DAF: Connie

6) Træningslejr
Der er tilmeldt 42 atleter til træningslejren, inkl. 9 fra andre klubber. Klubben stiller en
underskudsgaranti på 15.000 kr. Budgettet er baseret på et tilskud fra Team Ballerup på 33.600 kr.
til de aktive i elitegruppen.
7) Årshjul
Emner til årshjul:
- Øst inde: januar
- Pallas Spelen: januar
- Generalforsamling og medlemsmøde (info om Spartatlon og oprykning til elite): marts
- Påsketræningslejr: marts/april
- Forældremøde mini/maxi april
- Kapgangstævne (Ballerup Street Walk): april på stadion
- Skole-OL: maj
- BAK-FIF-BAC stævne og BAK fødselsdag: maj
- Evt. 2 x Masters i maj og juni
- Kasternes dag: juni
- Eliteturnering: juni ønskes på stadion
- Øst ude (i samarbejde med Helsingør): juni
- VU-Spelen i Göteborg: juni
- Ministævne og sommerfest: juni
- Klubmesterskaber: august
- Bornholmertur for mini/maxi: september
- DM i kapgang: august/september
- Forældremøder: oktober
- Årsfest: november
- Før-julestævne og julestævne: december
- Søndersø rundt: december
Et udvalg færdiggør årshjulet.
8) Drøftelse af problematik omkring klubbens arrangementer – særligt stævner.
Erfaringer fra andre klubber:
- Helle (Triton): Ingen konkrete aftaler i forhold til hjælpere – typisk Tordenskjolds soldater
- Dorthe (HG+ håndboldklub): HG: afholder hjælper-fest, men hjælpere er typisk Tordenskjolds
soldater. Håndboldklub: krav om deltagelse som hjælper i to kampe årligt. Der holdes hjælperfest.

-

Jørgen (Klub frivillig): Har computerprogram, hvor man kan byde ind med konkrete forslag til
hjælp. Forældre til nye atleter præsenteres for konceptet ved indmelding. Der holdes hjælperfest.

Helle, Dorthe og Jørgen arbejder videre med koncept.
9) DAF ønsker at overdrage et elektronisk tidtagningsanlæg til BAK
BAK kan overtage tidtagningsudstyr fra DAF – skal kalibreres for 14.000 kr.
Alternativt skal der lejes udstyr til 8.000 kr. pr. gang.
Der takkes ja til tilbuddet.
10) Gensidig orientering + budget
Connie (budget): Restudbetaling på 45.000 kr. fra Team Ballerup 2018 blev reduceret til 25.000 k.
Dette er dog delvist erstattet af det ekstra tilskud, jf. punkt 3. Regnskab og budget sendes til
godkendelse i bestyrelsen.
Ulrich: 1) Få udeståender ift. Øst inde – Carsten og Ulrich ordner bilateralt. 2) DMU i Skive skal
arrangeres. Der forventes 12-15 deltagere.
Jørgen: 1) Arrangement den 23. februar – invitation rundsendes til bestyrelsen.
11) Eventuelt
Jørgen udtrykte at bestyrelsesmødet igen var positivt og med nye ideér.

