Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 9. april kl. 19.30 i
klubhuset

Dagsorden

1) Fastsættelses af næste bestyrelsesmøde.
Næste møde holdes torsdag den 23. maj, kl. 19 i klubhuset.
2) Opfølgning på generalforsamling
Jørgen opsummerede nyt klubnavn og klubtøj som det store tema på generalforsamlingen. Det
nuværende klubnavn fastholdes, men der arbejdes videre i motionsafdelingen med at promovere
denne del af klubben på hjemmeside mv. Der modtages forslag til nyt logo frem til 1. maj, herefter
tages emnet op i udvalget, jf. punkt 4.
3) Fordeling af bestyrelsesopgaver, se nuværende liste
Bestyrelsesopgaverne blev fordelt, jf. liste med bestyrelsesopgaver
4) Nedsættelse af udvalg til at arbejde med forslag om nyt logo
Jørgen oplyser om det videre arbejde med beslutning om nyt logo på klubbens hjemmeside. Ulrich
vil gerne deltage i arbejdet sammen med Søren Jensen – der er plads til yderligere to medlemmer i
udvalget. Jørgen sender en mail til klubbens medlemmer om, at forslag modtages frem mod 1. maj.
5) Drøftelse af vilkår for BAKs tidtagningsudstyr
Connie havde udarbejdet to froslag til fakturaer, henholdsvis til brug af BAK og til udlejning til andre
klubber. Hvis udstyret er dobbeltbooket har BAK fortrinsret til udstyret. Der informeres på DAFs og
BAKs hjemmeside om mulighederne for at leje udstyr. Der skal oprettes en forsikring til udstyret,
samt fastsættes et depositum, som skal dække selvrisiko i forbindelse med udleje.
Connie spurgte, om BAKs startpistil (e-Gun) også skulle lejes ud. Det arbejdes der videre med,
sammen med firsikringsvilkårene for tidtagningsudstyr.
6) Status på frivillighedsarbejdet, herunder bemanding af forårets stævner
Helle, Dorthe og Jørgen har udarbejdet et regneark hvor forældre kan melde sig som frivillige til
stævner. Regnearket afprøves på de kommende forældremøder, som holdes den 23. og 24. april.
Samtidig overvejes, om kontaktinformationen på klubbens hjemmeside kan forbedres, herunder at
tydeliggøre kontaktinformation til Ulrich, Jørgen og andre relevante personer.
7) Gensidig orientering
Emil: Tre trænere, herunder Emil selv, har gennemført et trænerkursus.

Dorthe: De mindre hold er begyndt at træne ude. Forældremøder er planlagt til 23. og 24. april.
Helle: Der er gennemført to ATK samlinger, som er gået fint. Helle udarbejder en quick-guide, som
DAF kan medsende næste gang der skal gennemføres en ATK samling, så der bliver bedre overblik
over fordelingen af arbejdsopgaver.
Connie: 1) Katja og Connie arbejder på at arrangementet ministævne og klubfødselsdag d. 21. juni.
To personer fra motionsafdelingen er med til at forberede arrangementet, dels mad og dels et
indlæg om kost og motion. Katja og Connie finder en dato med henblik på forberedelse. 2) Der er
udsendt information om gå-arrangementer til motion og 60+
Katje: Forslag om at arrangere førstehjælpskursus til trænerne.
Carsten: I. a. b.
Ulrich: 30. april hyldes danske mestre på Ballerup rådhus – tilmelding senest 12. april. Formand og
relevante atleter deltager.
Mette: I. a. b.
Jørgen: I. a. b.
8) Eventuelt
Mette foreslog, at det overvejes, om der kan igangsættes aktiviteter for at tiltrække nye atleter til
klubben, fx opslag til skoler.

