Referat fra bestyrelsesmødet torsdag d. 12. sep. kl. 19.00 i
klubhuset

Dagsorden

1) Fastsættelses af næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde holdes tirsdag den 22. oktober kl. 19:30 i klubhuset

2) Opfølgning på seneste møde
Der vil fremover blive sat ansvarlige på de beslutninger der tages på bestyrelsesmødet. Dette vil
sikre en bedre opfølgning på møderne.
Der informeres på hjemmesiden om, at der kåres atleter i de forskellige årgange, jf. årets unge atlet
og årets kammerat.
BAK har lagt 1.135 timer i kræmmermarkedet, som vil give en indtjening til klubben, afhængig af
den timepris, som vil blive afregnet.

3) Beslutning vedrørende valg af logo
Valg af frist for at stemme på nyt logo er endnu ikke udløbet. Der er pt. Indkommet 42 stemmer.
På baggrund af de indkomne stemmer ser det ud til, at der vælges både nyt frontlogo (nr. 2) og
baglogo (nr. 4). Teksten bliver: BAK – Ballerup Atletik og Motion.
Forskellige farveversioner af logoerne vil blive lavet, så de kan anvendes på forskellig farve
baggrund.
Ansvarlig: Jørgen og Ulrich

4) Evaluering af gratis prøvetræning
I forbindelse med den gratis prøvetræning var der mødt nogle børn op på baggrund af de opslag,
som var blevet lagt på Facebook. Herudover deltog to skoleklasser, som deltog på opfordring fra en
skolelærer – her var ikke alle motiveret til at deltage i træningen.

Konceptet var desværre ikke helt gearet til det store fremmøde, hvilket tages med som erfaring til
lignende initiativer. Samlet var forsøget dog en succes, og flere af de fremmødte deltagere er nu
startet til træningen.
Der tages initiativ til at gentage initiativet til foråret i uge 17 (17.-24. april). I den forbindelse skal
det sikre, at de berørte trænere involveres og at der er tilstrækkelig bemanding til prøvetræningen.
Ansvarlig: Mette

5) Planlægning af årsfest
Årsfesten holdes fredag den 8. november i Tapeten. Torben laver mad som sædvanlig.
Der laves en Kahoot quiz på 30-35 minutter til årsfesten med sjove spørgsmål :-)
Ansvarlig: Mette Marie og Emil med bistand fra Rasmus
Andre indslag kan overvejes.
Ansvarlig: alle

6) Skole-OL i 2020
Bestyrelsen drøftede, om BAK skal deltage i Skole-OL i 2020. Overskuddet i 2019 var på 17.500 kr. i
2019. Hvis BAK skal deltage, bør programmet reduceres til en enkelt dag.
Bestyrelsen besluttede at deltage, og der fastsættes dato, som meldes ind til DAF. Herudover skal
dagen planlægges, og der skal skaffes hjælpere.
Ansvarlig: Jørgen og Carsten
7) Deltagelse i DAFs årsfest den 2. november
Bestyrelsen besluttede, at Emil og Jørgen deltager. Hvis der er flere der ønsker at deltage, kan de
melde det til Jørgen.

8) Beslutning vedrørende fremtidigt samarbejde med fysioterapeut ifm. at Patrick stopper
Bestyrelsen drøftede, om der fremover skal indgås samarbejde med fysioterapeuten i Skovlunde,
som erstatning for den nuværende ordning. Der ydes ikke rabat, men der kan opnås aftale om faste
tidspunkter for behandling. Fysioterapeuten har erfaring inden for sportens verden, bl.a. fra
fodbold.

Det blev besluttet, at gennemføre en prøveperiode i vintersæsonen, med henblik på at vurdere
udgiftsniveau og udbytte af behandlingen.
Ansvarlig: Jørgen

9) Skal der opkræves startgebyr, hvis man ikke afmelder sig rettidigt til stævner
Bestyresen drøftede, om der skal opkræves startgebyr på 50 kr., hvis man udebliver fra et stævne,
som man er tilmeldt. Dette vil i praksis indebære ekstra arbejde for kassereren til udstedelse af
regninger til de pågældende.
For at undgå ekstraarbejde til kassereren, informeres i stedet i trænergruppen og på hjemmesiden
om, at det er vigtigt at afmelde sig, fx ved skader. Sidste fris for afmelding er den dag, hvor der er
frist for tilmelding til stævnet.

10) Gensidig orientering
Mette Marie: Mange garvere udeblev fra holdkampen i Holte. Det overvejes, hvad der ligger til
grund for dette.
Dorthe: 1) Der er blevet taget en snak med de unge trænere, som gerne vil have et trænerkursus.
Der udbydes forventeligt trænerkursus i december. 2) Der opleves vækst i de mindre grupper, og
der mangler pr. trænere til de 12-13 årige. Der er konkrete overvejelser om 2-3 nye trænere. 3) Det
overvejes at benytte en pædagog på motionsholdet som sparringspartner til de unge trænere. Der
informeres om dette på et kommende trænermøde.
Mette: FIF atletik tager sig betalt for løbetræning i hold, hvilket også kunne være en mulighed i BAK.
Der er delt et eksempel på dette i BAKs bestyrelsesgruppe på Facebook.
Ulrich: Der afholdes DM i kastestævne i den kommende weekend.
Emil: 1) De stangspringsstænger, som klubben mistede sidste år er stadig ikke dukket op. Der er
derfor mangel på de mindste stænger. Det bør derfor overvejes, om der skal anskaffes nye
stænger. 2) Emil starter på diplomtræneruddannelsen til oktober.
Connie: 1) Der er mange deltagere fra Sparta til de kastestævner, som BAK arrangerer. Dette er
hidtil foregået gratis. Det bør overvejes, om dette skal fortsætte, eller om der skal opkræves penge
for deltagelse og lån af materiale Dette drøftes på et kommende bestyrelsesmøde. 2) Der er behov
for en afløser i december, hvor Connie er i udlandet. Ulrich tager over i denne periode.
Jesper: Ingen bemærkninger
Carsten: Ingen bemærkninger.

Jørgen: 1) Der er søgt penge fra kræmmerfonden til nye bænke på stadion. 2) Mikkel Larsen har
give tilsagn om at deltage i trænerudvikling. 3) Som led i BAKS strategiarbejde skal der gennemføres
en medlemstilfredshedsundersøgelse, ligesom der skal findes flere dommere og hjælpere.
11) Eventuelt
Bestyrelsen drøftede, om der skal bruges penge på startnumre med chip til Søndersø rundt.
Initiativet vil koste 9.500 kr. for 300 startnumre. Det vil indebære en omkostning på 40 kr. pr.
startnummer ved 220 deltagere. Og startgebyret bør derfor hæves fra 80 til 100 kr. ved rettidig
tilmelding og fra 100 til 120 kr. ved efteranmeldelse.
Bestyrelsen besluttede at gennemføre et forsøg med chip til Søndersø 2020.
Ansvarlig: Connie
Stævner 2020 bør behandles på næste møde, hvor årshjulet behandles. Det overvejes, om
stævnerne skal lægges på Track. Stefan kontaktes omkring dette Ansvarlig: Connie:

Punkter til kommende møder:
- Strategi vedrørende fremtidigt samarbejde med Team Ballerup, ATK og betalte trænere.
- Nyt koncept for forældremøder
- Aktiviteter for de unge atleter, fx DHL

