Referat bestyrelsesmødet onsdag d. 25. oktober
Dagsorden:
0)
1)
2)
3)
4)

Spisning
Opfølgning på sidste referat.
Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Videre forberedelse af årsfesten – Hvordan går det med underholdningen – De praktiske aftaler
Skal vi ansøge Idrætspuljen for børn og unge med funktionsnedsættelse – se bilag og her Ulrich`s
bemærkninger:
Jeg er blevet forespurgt om vi kunne være interesseret i en del af puljen på 20.000,- - 40.000,- kr.
over en 2 årsperiode.
Det drejer sig om 5-6 løbere der skal kunne komme på stadion en gang (måske 2 gange) om ugen,
det er Parasport Danmark der har spurgt, og det er forbundet vil lave ansøgningen for dette, vi skal
"blot" stille rammerne til rådighed, det vil sige åbne muligheden for træning onsdag eller lørdagen,
de skal kunne løbe på banen, have adgang til klubhus (toilet) og de bliver en del af Ballerup AK, jeg
skal personligt tage mig af dette -da der vil blive lavet speciel træning om lørdagen for de unge der
har lyst til dette (10-13 årige).
5) Skal vi afholde førstehjælpskursus for vores trænere til en kursusudgift på 4000 kr. eller arbejde for
at dette kan ske i året 2018 uden denne kursusafgift.
6) Gensidig orientering.
7) Eventuelt.

Referat:
Deltagere på mødet: Connie, Dorthe, René, Carsten, Jørgen M. og Jørgen G. Afbud fra Ulrich og Emil.
Ad 1)

Opgørelsen over klubben værdier i styrketræningsrummet ønskes inden forsikringsselskabet
kan komme med et tilbud på en løsøreforsikring. Ann Ipsen vil gerne være en slags mentor
for de unge trænere.
Trænerkontakter til alle klubben trænere er ved at blive udarbejdet og underskrevet.

Ad 2)

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 13. december kl. 19.00 i Klubhuset.

Ad 3)

Opstilling af borde m.m starter fredag d. 3. november kl. 16.00 på Tapeten. Carsten
arrangerer musikquizzen, Connie køber bordpynt og drikkevarer, Connie sørger for gaver til
trænerne, Jørgen M. præsenterer årets atleter og de nye medlemmer i elite/talentgruppen.
René er tovholder på det amerikanske lotteri. Dorthe og Connie forestår salg af øl, vin og
vand.

Ad 4)

BAK vil give 5 – 6 løbere ( med funktionsnedsættelse) fra Parasport Danmark muligheder for
at benytte stadion. Det anbefales at løberne bliver BAK-medlemmer i aktivitetsperioden.

Ad 5)

Bestyrelsen bakker op omkring afviklingen af et førstehjælpskursus i starten af april 2018 for
klubbens trænere. Det skal forsøges at få kurset afviklet uden udgifter for klubben.

Ad 6)

Dorthe: Mini - og maxigruppen har afholdt et meget positivt møde med atleter, forældre og
trænere. Træningen og stævnerne blev planlagt, så der er sikret træneropbakning.
Jørgen M.: Sammensætningen af den nye talent- og elitegruppe bliver præsenteret til
årsfesten. Der afholdes talent og elitemøde i december. ATK – gruppen for mellem/lang og
kast er nu på 60 deltager, hvor løberne udgør 40 delatgere.
René: ATK – gruppen sping og sprint i Helsingør for også en mangekampstræning v. Kristian
Ipsen. Ann Ipsen og Mathilde Kramer forestår sprinttræningen. Der afholdes Team Ballerup
møde d. 1. november, hvor René og Jørgen M. igen vil udtrykke deres utilfredshed med de
mange aflysninger i Ballerup Superarena.
Carsten: Påpeger betydningen af flere unge atleter i klubben af hensyn til tildelingen af
haltid.
Jacob: Klara L. har fået et mindre sponsorat af bageren i Ganløse.

Eventuelt:

Tilbud fra Kaiser Sport Lab om en nørdeaften for trænere og løbere. Pris for trænere er 500
kr. – løberne er gratis. BAK vil gerne betale 250 kr. pr. træner, hvis Kaiserport selv yder de
sidste 250. Klubben vil yde op til 2.000 samlet. Jørgen M. giver tilbagemelding til Kaiser
Sport.

Referent: Jørgen G

