Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 1. maj
Dagsorden:
0) Spisning.
1) Opfølgning på sidste mødereferat.
2) Hvilke opgaver ønsker vi varetaget i:
a) Ungdomsudvalget.
b) Senior-(veteranudvalget)
c) Stævneudvalget.
3) Drøftelse af ny træneraftale med Wojciarski. (se mail fra Jørgen M).
4) Drøftelse af bestyrelsens egne opgaver og fordelingen af ønskede opgaver. Se forslag til
opgaver på vedhæftet liste.
5) Gensidig orientering.
6) Eventuelt.
Referat:
Til stede på mødet: Connie, Dorthe, René, Ulrich, Carsten, Jacob, Jørgen M., Emil og Jørgen G.
Ad 1)

Connie undersøger mulighederne for at forsikre vores løsøre ved TRYG. BAK
medvirker ved afviklingen LM for DGI i Super Arenaen lørdag i marts 2018 og får
kioskdeltagelsen samt 10.000 kr som kompensation for opsætning og nedtagning af
banerne.

Ad 2)

a) Udvalget tilmelder vores medlemmer (til og med 13 år) til stævner og holdkampe.
Har ansvaret for holdlederfunktionen ved diverse stævner og holdkampe. Afvikler i
samarbejde med trænerne ønskede sociale aktiviteter.
b) Udvalget opstiller holdene til DTU og DT i samarbejde med trænerne. Har
opgaven med at oplære den enkelte atlet til at foretage tilmeldinger til stævner og
lignende via klubmodul: Event. Alle ønskede stævner indskrives på Event og vil i
nogle tilfælde kræve særlig godkendelse fra Jørgen M. og René.
Tilmeldingen til baneturneringen sker via den enkeltes løbetræner.
Den årlige ungdomsfest ønskes bibeholdt.
c) Udvalget afvikler stævner efter den godkendte årsplan. De enkelte stævner har en
tovholder (oversigt sendes til stævneudvalget) som tidligere er blevet udpeget og de
konkrete opgaver løses med tovholderen og andre. Fremskaffelse af dommere og
hjælpere sker dels ved henvendelse direkte til vores dommeruddannede og de
forældre, som har tilbudt deres hjælp. Opsætninger til stævner på stadion sker i
samarbejde med Mogens Caspersen og andre nøglepersoner. Stævneudvalget får
udleveret nøgler til de relevante depoter for redskaber og andet materiel.

Ad 3)

Ny træneraftale med Wojciak blev godkendt.

Ad 4)

Bestyrelsens opgaver frem til næste generalforsamling blev fordelt på de enkelte
medlemmer og enkelte andre. Se vedhæftet oversigt.

Ad 5)

Connie: Bestiller lokalet på Tapeten til årsfesten fredag d. 3. november.
Ulrich: Udleverer oplæg til ”Åben hus dag på Ballerup stadion” søndag d. 21. maj.
Alle i bestyrelsen opfordres til at kommentere oplægget inden ugens udgang. Det
endelige program ønskes præsenteret i Ballerup Bladet, Facebook, Team Ballerup og
på DAF´s hjemmeside.
Pokalturnering d. 2. maj og 18. maj med pokalfinale på Ballerup stadion d. 29. august
Global Sport har givet et pænt antal veste til brug for vores officiels.
Jørgen M.: Trænerne er nu blevet aflønnet for vinterhalvåret. Minder om DTUholdturnering d. 28. maj.
René: Har deltaget i en samling for elitekommuner i DK, hvor flere sportsgrene var
repræsenteret. Blandt præsenterede emner var elitestrategi og værdihuset.

Ad 6)

Måske en god idé at tilbyde en buffet ved 1 – 2 aftentræninger om måneden.

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 19. juni kl. 19.15 i klubhuset.

Referant: Jørgen Gotsch

