Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 16. januar
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Spisning
Opfølgning på sidste referat.
Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Drøftelse af trænersituationen fra 2. januar 2018 samt ændringerne i de forskellige trænergrupper.
Justering af stævneaktiviteterne i 2018 – Stævne 10.marts? – Skole OL? – VU-spelen?
Hvordan fordeles bestyrelsesopgaverne frem til generalforsamlingen.
Klubbens holdninger til servicemodellen omkring støtte fra fysioterapeuter, massører,
kiropraktorer og alternative behandlere – se vedhæftet fra Peter Bøgelund.
Fastsættelse og begyndende forberedelse af kommende generalforsamling.
Årsregnskab og budget for 2018.
Gensidig orientering
Eventuelt.

Referat:
Fremmødte: Connie, Ulrich, Dorthe, Emil, Jørgen M. og Jørgen G. Afbud fra Carsten go Jacob.

Ad 1)

Nyt tøj til atleter med behov i elitegruppen hjemkøbes af Jørgen M.

Ad 2)

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 27. februar kl. 19.00.

Ad 3)

Trænersituationen er ved at falde på plads - dog mangler der en bobletræner fra 1. marts,
når Jørgen M. fratræder. Enkelte emner vil blive spurgt af bestyrelsen. Senest fra 1. februar
har aspirantgruppen fået de ekstra træningstilbud, som er blevet stillet i udsigt. Dannelsen af
ny aspirantgruppe vil ske med udgangen af januar.

Ad 4)

DGI-stævnet d. 10. marts er aflyst og vil evt, blive erstattet af alm. træning for BAK. Skole OL
d. 15. og 16. maj bliver fortsat udbudt af BAK, da der er kommet flere tilkendegivelser om
hjælp på dagene fra trænere og ledere i BAK. VU-spelen bliver igen udbudt til udvalgte
atleter og samtidigt inddrages forældre i øget omfang i den praktiske gennemførelse af vores
deltagelse. Vores tilbud om afvikling af DMU-holdfinale på Ballerup Atletik Stadion
fastholdes og Connie forsøger at hjemtage afviklingen af mastersfinalen for hold i samme
weekend.

Ad 5)

Jørgen M. vil overdrage den praktiske del af ATK-samlingerne til Uffe Jensen fra 1. marts.
BAK´s repræsentanter til Team Ballerup vil fremover være Jacob og Dorthe.

Ad 6)

Peter Bøgelund har stillet BAK en række spørgsmål om klubbens praksis og behov omkring
benyttelse af fysioterapeuter og andre behandlere. Svar udarbejdes og fremsendes af
Jørgen M.

Ad 7)

Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 22. mats kl. 19.00. Eventuelle nye kandidater
kontaktes af Emil, Connie og Jørgen G.

Ad 8)

Årsregnskabet blev gennemgået og forslag til budget 2018 blev fremlagt. Connie vil snarest
fremsende et gennemregnet budgetforslag til bestyrelsens medlemmer.

Ad 9)

Jørgen M.: Klubbens løbere vil i den kommende tid træne et antal gange i Atleticum i
Malmø på træningsdage i samarbejde med Sparta.
Jørgen G. kontakter Kaj Hammargren omkring mulig trænergerning. Kommunen har givet sin
støtte til indragelse af klubhusets mødelokale til klubbens eksisterende samlingsrum. Erik G.
Olsen og Jørgen G. fortsætter bestræbelserne på at arrangere et trænerseminar d. 16
og/eller 17. marts
Ulrich: Vil deltage i arbejdet omkring udviklingen af Ballerup Idrætsby og overveje deltagelse
i møde med Velux-fonden om evt. midler herfra til udvikling af aktiviteter for ældre.

Ad 10)

Spisningen på bestyrelsesmøderne vil fremover bestå af lidt brød og pålæg – hvad Connie
finder på.

Referent:

Jørgen G.

