Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 22. oktober kl. 19.30 i
klubhuset

Dagsorden

1) Fastsættelses af næste bestyrelsesmøde.
Næste møde holdes 7. januar 2020 kl. 19:30 i klubhuset.
2) Opfølgning på seneste møde
Emils tilmelding til diplomtræner uddannelsen må udskydes et år, da der skal tages en junior
træneruddannelse først.
3) Skal BAK søge om penge fra Team Ballerup 2020?
Mandy orienterede om, at der var foretaget en vurdering af, hvad BAK får ud af at deltage i Team
Ballerup. BAK opfylder grundlæggende ikke kravene til at deltage i Team Ballerup på eliteniveau,
men er mere på talentudviklingsniveau. Samarbejdet kræver mange ressourcer fra BAK, som det
kan være svært at levere. Økonomisk set får BAK op mod 50.000 kr. ud af deltagelsen i Team
Ballerup. Dette svarer til 30% af udgifter. Herudover er deltagelsen forbundet med en ressource og
kapacitetskrævende administrativ indsats. Mandy anbefaler, at bruger disse ressourcer på ATK
talentcenter arbejdet i stedet. Der vil fortsat være mulighed for at søge om finansiering til dette
arbejde samt til udvikling af klubbens trænere. Mandy foreslog derfor, at man ophørte samarbejdet
med Team Ballerup.
Bestyrelsen bakkede op om dette. Det igangværende arbejde ville dog blive fortsat, til den
nuværende aftale udløber. Klubben vil i stedet prioritere talentudvikling og samarbejdet med andre
atletikklubber fremover. De økonomiske konsekvenser vil være, at samarbejdet med den betalte
træner drosles lidt ned, og at der vil komme en delvis egenfinansiering for deltagelse i ATK
talentsamlinger.
Ansvarlig: Mandy og Jørgen
4) Afledte konsekvenser af punkt 3
Beslutningen under punkt 3 affødte en række andre beslutninger:
a. Holdinddeling – er anledning til tilpasning af holdinddelinger?
Beslutningen om at ophøre samarbejdet med Team Ballerup giver ikke i sig selv anledning
til tilpasninger af den nuværende holdinddeling. Der er dog et stort ønske om, at
samarbejde mere på tværs af de eksisterende hold, hvilket er en proces, som allerede er
sat i gang. Trænersituationen tages op på et senere bestyrelsesmøde.
Ansvarlig: Jørgen og Carsten

b. Kontingent – skal der ske tilpasninger og eventuel tilbagebetaling?
Det blev besluttet, at der ikke skal være tilbagebetaling efter ophør af samarbejdet med
Team Ballerup. Medlemmerne overgår til nyt kontingent niveau løbende, efterhånden som
kontingenterne skal betales.
Ansvarlig: Connie og Ulrich
c. Gratis tøj til elitegruppen – skal det forsætte?
Det blev besluttet, at den nuværende elitegruppe får klubtrøje med nyt logo, men at dette
fremover skal betales for egen regning.
Ansvarlig: Ulrich
5) Årshjul – aktiviteter det kommende år
Årshjulet blev ikke gennemgået på selve mødet, men Jørgen opfordrede til, at bestyrelsen allerede
nu overvejer, hvilke stævner og holdkampe, som klubben skal byde ind på til næste år.
Bestyrelsen overvejede følgende stævner: Masters finalen, Øst hold, et track stævne og Skole OL.
Ulrich foreslog, at klubben overvejer alternativer til VU-Spelen i Sverige, fx Øresunds-Spelen i
Helsingborg. Muligheden for deltagelse i svenske stævner tages op på et senere bestyrelsesmøde.
Carsten rundsender årshjulet sammen med referatet, og punktet tages op på næste
bestyrelsesmøde. Alle kan byde ind med yderligere forslag.
Ansvarlig: Jørgen og Carsten
6) Endelig tilrettelæggelse af årsfest
a. Kandidater til kåringer
Bestyrelsen drøftede en række kandidater til årets kåringer. Den endelige beslutning
træffes af trænerne.
b. Indkøb, opsætning, fordeling af opgaver, oprydning mv.
Blomster til kårede kandidater: Ulrich
Kahut og projektor: Mette Marie, Emil og Ulrich
Amerikansk lotteri: Ulrich og Jørgen
Indkøb: Connie
T-shirt med nyt logo til trænerne: Ulrich
Alarm til Tapeten: Connie
Opsætning: alle kl. 16:00
Oprydning: alle kl. 23:00
7) Status på planlægning af Søndersø rundt
Planlægningen foregår planmæssigt, og der er givet tilladelse til at afholde løbet i 2020 og 2021.
Ansvarlig Connie og Søren (Helle)

8) Mulig aftale med fysioterapeut
BAK har modtaget et forslag på en aftale om fysioterapi hos Skovlunde Fysiologisk Sportsklinik.
Aftalen giver mulighed for at tilkalde efter behov, og der vil være en lille rabat ved kortere
behandlinger.
Bestyrelsen godkendte aftalen.
Ansvarlig: Jørgen
9) Gensidig orientering
Jan: Orienterede om sin kommende 70 års fødselsdag den 9. november. Bestyrelsen er inviteret.
Mette: Forslag om, at der sættes mail-adresser til klubbens bestyrelsesmedlemmer (ikke
suppleanter) på klubbens hjemmeside. Det blev vedtaget.
Emil: Emil foreslog, at de ansvarlige trænere får adgang til at redigere holdenes side på klubbens
hjemmeside. Ulrich giver adgang til dette.
Ulrich: Intet at bemærke:
Connie: Intet at bemærke:
Dorthe: 1) Der var lidt kaos i forbindelse med opstart af indendørstræningen i Hedegårdshallen,
bl.a. på grund af fodboldspillere i hallen. 2) De 9-13 årige har været på en succesfuld tur til
Bornholm.
Carsten: 1) I forbindelse med opstart af indendørstræningen var der tvivl om opstartstidspunktet.
Dette er blevet udmeldt via Facebook gruppen for de mindre hold og på klubbens hjemmeside. 2)
Det blev foreslået, at trænernes stævnedeltagelse. Det tages op på næste bestyrelsesmåde i
forbindelse med gennemgangen af årshjulet, hvor bestyrelsen fordeler trænernes deltagelse.
Helle: Intet at bemærke.
Jørgen: 1) BAK havde foreslået kommunen, at Superarenaen blev gjort til atletik hal. Dette var blvet
afvist. 2) Mandy og Jørgen har orienteret Team Ballerup om, at klubben ikke har kapacitet til at
indgå et samarbejde med en tysk klub fra Brandenburg.
10) Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.
Emner til kommende bestyrelsesmøder
- Aktiviteter for de unge atleter, fx DHL
- Skaf en atlet til klubben, fx en kammerat fra klassen
- Medlemsundersøgelse
- Skal der betales for deltagelse i kastestævner

