Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 27. februar
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

Opfølgning på sidste referat.
Skal klubben deltage i sommerferieaktiviteterne?
Orientering om idrætsbyprojektet. – se vedhæftet.
Skal klubben deltage ved foreningernes dag på Ballerup Bibliotek. – se vedhæftet.
Kommunens tilladelse til at fjerne væg til mødelokalet betinger, at BAK selv foretager dette. Det vil
kræve aftaler med forskellige håndværkergrupper. Er klubben indstillet på dette?
Evaluering af DMU i Skive – sportsligt, socialt og træner/lederopbakning.
Klubbens deltagelse ved VU-Spelen 2018. Hvem kan deltage og til hvilke egenbetaling?
Orientering om den resterende ATK-træning.
Forberedelse af generalforsamlingen:
Indkomne forslag: se vedhæftet.
Kandidater til de enkelte bestyrelsesposter. Se indkaldelsen
Ordstyrer og det rent praktiske.
Gensidig orientering.
Eventuelt.

Referat:
Mødedeltagere: Dorthe, Connie, Jacob, Ulrich, Carsten og Jørgen. Afbud: Emil.
Ad 1)

Pt. Ingen ny træner i boblegruppen. Ulrich hjælper indtil videre. Connie undersøger fortsat
muligheden for afviklingen af mastersfinalen. Kaj Hammargren spørges om mulig
trænergerning. Da 7 trænere fra BAK deltager i DAF´s ungdomstrænerkursus udskydes
klubbens eget trænerseminar til senere.

Ad 2)

BAK deltager ikke i sommerferieaktiviteterne (atletikskolen) i sommeren 2018.

Ad 3)

Ulrich orienterede og oplyste at BAK har fremsat ønske om en hal med hævede sving.
Desuden kan der fremover søges dispensation til afholdelse af DM i Super Arenaen.

Ad 4)

BAK ønsker at deltage på Foreningernes Dag d. 21. april på Ballerup Bibliotek. Der vil bl.a
om muligt blive opstillet en springbane. Dorthe vil kontakte unge medlemmer om at deltage.
Ulrich giver biblioteket besked om vores deltagelse.

Ad 5)

Da kommunen ikke vil bekoste nedtagningen af vægen til mødelokalet vil klubben flytte alt
relevant inventar til nyerhvervede lokale i Fridrætten og gøre mødelokalet tilgængeligt for
alle klubbens medlemmer i lighed med samlingsrummet – dog ikke når der er behov for
mødeaktivitet. Ulrich og Jørgen forestår indretningen.

Ad 6)

Et meget tilfredsstillende DMU både sportsligt og socialt. Stor opbakning fra klubbens
trænere/ledere. Klubben ønsker en større tradition for ikke aktive deltageres opbakning til
de deltagerne som er i direkte konkurrence. De fleste atleter profitere af sådan en
opmærksomhed. Kriteriet for deltagelse og målsætningen for den enkelte deltager skal
tydeliggøres af træner/ledergruppen inden mesterskabet.

Ad 7)

BAK skal deltage i sommerens VU-Spelen og Jacobs forslag til budget fik opbakning.
Kriterierne for deltagelse skal drøftes med relevante trænere snarest. Jørgen vil kontakte
trænerne ved førstkommende lejlighed. Jacob vil udsende indbydelse til relevante grupper.

Ad 8)

Uffe vil varetage afviklingen af de næste ATK-samlinger – dog støttet af Jørgen Matz omkring
skriftlige informationer. Ulrich og Jørgen G. vil støtte op på Uffes opgaver ved samlinger 10.
marts, 7, april og 21. april.

Ad 9)

Bestyrelse drøftede indkomne forslag og gennemgik kandidatmuligheder for en kommende
bestyrelse. Ulrich udsender relevant materiale på klubbens hjemmeside.

Ad 10)

Dorthe: Dorthe og Jacob (præsenteret som ansvarshavende til Team Ballerup) har deltaget
på møde med Team Ballerup og har fået beskrevet forventningerne som TB har til det
kommunikative m.m.. I den forbindelse vil Kasper Jespersen bistå med indlæg fra stævner
og mesterskaber.
Ulrich: Stor interesse for deltagelse i Skole-Ol. Begge dage ved at være helt booket. Ulrich
søger midler fra 1 million-puljen til etablering af en ”motionspark” ved stadion. I tilfælde af
afslag søges VELUX-fonden om noget tilsvarende for gruppen + 60. BAK har for kommende
indesæson fået ekstra 2½ time i Hedegårdshallen om torsdagen.
Connie: BAK kan efter ansøgning benytte lysreklamen på Ballerup Boulevard ved større
arrangementer.

Ad 11)

Ingen punkter.

Referent: Jørgen Gotsch

