Referat fra bestyrelsesmødet torsdag d. 9. januar kl. 19.30 i
klubhuset
Dagsorden
1) Fastsættelses af næste bestyrelsesmøde.
Næste møde holdes tirsdag den 18 februar 19:30 i klubhuset.
2) Opfølgning på seneste møde
Alle i bestyrelsen ønsker at bevare mailadressen på hjemmesiden, men ikke telefonnummer med
undtagelse af Ulrich og Jørgen.
3) Evaluering af Søndersø Rundt, jf. vedhæftet (Søren deltager)
Søndersø rundt var forløbet godt – tak til Søren Jensen for at arrangere og takt til de mange
hjælpere, herunder motionsgruppen. Anvendelsen af chips havde fungeret godt, og det var
vurderingen, at det var pengene værd målt i effektivitet og reduceret arbejdsindsats.
Betalingsvilligheden var også til stede, da deltagerantallet ikke blev påvirket negativt. Det havde
været en stor opgave at skaffe sponsorgaver, fordi det var svært at få fat i de rigtige
kontaktpersoner efter normal arbejdstid. Det overvejes, om der skal være større rabat ved webtilmelding og rabat til deltagere under 18 år. Herudover bør det overvejes, om folk skal placeres i
startområdet efter forventet løbetid (hurtigt, medium, langsomt).
4) Evaluering af årsfest
Årsfesten var et godt arrangement, og der var nogle gode indslag. Kahhoot quizzen fungerede fint
for alle aldersgrupper og tryllekunstneren var god til at fange publikum. Det var dejligt, at der var
mange hjælpere til opstilling og oprydning. Ved kommende årsfester vil bestyrelsen blive
præsenteret.
5) Årshjul – aktiviteter frem mod påske, jf. vedhæftet
a. Fordeling af opgaver, fx mesterskaber og stævner (DMU Skive, DM Odense, Pallas Spelen,
VU Spelen mv.)
Årshjulet blev gennemgået, ag der blev sat en række nye punkter ind.
b. Overvejelse om dommerkursus
Der er behov for et trænerkursus, fordi mange trænerkort er udløbet, både i BAK og andre
klubber. Et disciplinkursus tager 6 timer (planlægges til 21./22. marts) og et
genopfriskningskursus 3 timer.
Alle kommer fortsat med input til årshjulet. Ulrich og Jørgen er ansvarlige
6) Skal der betales for deltagelse i mindre stævner på Ballerup stadion
Det blev drøftet, om der skal betales gebyr for deltagelse i mindre stævner på Ballerup stadion, dvs.
stævner der ikke er oprettet på Event. Dette var der ikke stemning for. Der tages kun penge for

stævner, hvor der er el-tid. I tilfælde af andre klubbers ønske om benyttelse af stadion, skal
bestyrelsen inddrages.
7) Overvejelser omkring samarbejde med Brandenburg, jf. bilag
Klubben havde modtaget en henvendelse fra Brandenburg omkring en muligt samarbejde som
venskabsklubber. Kasper Jespersen vil afdække, hvad et eventuelt samarbejde kunne bidrage med
og tager kontakt til klubben.
8) Budget
Status på 2019 og planlægning af 2020: Der var enkelte observationspunkter: 1) Medaljer til Øst
inde 2020 er betalt på 2019 budgettet. 2) Før-julestævnet er droppet fremadrettet. 3) Der er ikke
budgetteret med indtægter fra M/K Masters, da det ikke er afklaret, om stævnet afholdes. 4) Der er
realiseret mange penge under diverse, primært på grund af Ballerup Kræmmermarked.
Indtægterne er meget afhængige af vejret. 5) Det er uafklaret, hvor mange penge BAK får ud af ATK
samarbejdet. 6) Der forventes indtægter fremover på omkring 10.000 kr. på grund af det
tidtagningsudstyr BAK har fået og betalt for at få kalibreret. 7) Det er endnu ikke afklaret, hvor stort
tilskud der gives til deltagere i VU-spelen.
9) Forældremanual, jf. bilag
Punktet udgår
10) Gensidig orientering
Mette: Hvad er formålet med ATK?. I spring/sprintgruppen er der for mange discipliner i.f.t.
faciliteterne. Det anbefales at spørge atleterne om udbyttet af ATK.
Dorthe: Atletikklubben Vejen er blevet kontaktet vedr. et evt. samarbejde. En evaluering af
træningen i boblergruppen er iværksat. 2 atleter fra denne gruppe træner stangspring med Ida.
Emil: Er usikker på formålet med ATK og finder det uhensigtsmæssigt at mange trænere kikker
passivt på træningssamlingen.
Mette Marie: Stiller forslag om spilleaftener (elektroniske- og brætspil) m.m. for forskellige grupper
i løbet af året. Vil tage initiativ sammen med andre interesserede.
Jørgen: Anbefaler at læse om frivillighedsstrategien på hjemmesiden: https://ryfodbold.dk/
11) Eventuelt
Jørgen kontakter klubbens løbetrænere omkring DGI´s tilbud om emnet: Styrketrænings betydning
for løb og skadesforebyggelse.
Emner til kommende bestyrelsesmøder
- Aktiviteter for de unge atleter, fx DHL
- Skaf en atlet til klubben, fx en kammerat fra klassen
- Medlemsundersøgelse

