Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 18. september.
Dagsorden:
0)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Spisning.
Opfølgning på sidste referat.
Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Vedtagelse af træningsstrukturen for kommende vintersæson og med hvilken trænerbesætning de
enkelte træningsdage.
Bestyrelsens godkendelse af morgentræningen tirsdage og torsdage for vores elever på Herlev
Gymnasium. (idrætslinie)
Drøftelse af trænerkontakterne for vores ulønnede og lønnede trænere – se vedhæftet forslag.
Forslag om afholdelse af en trænerkonference i slutningen af november.
Årsfesten – ideer til indhold og fordeling af opgaver. Valg til årets kåringer.
Indstilling til BAK´s Talent og Elite.
Gensidig orientering.
Eventuelt.

Referat:
Til stede: Hele bestyrelsen.

Ad 1)

Tryg forsikring giver snarest tilbud om løsøreforsikring. Kandidat, som en mentor til vores
unge trænere, bliver spurgt om tilsagn. Wilson Kipketer vil give konkret tilbud om sportstøj.
Større forældreinddragelse/forpligtigelse tages op ved et senere bestyrelsesmøde.

Ad 2)

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 25. oktober kl. 19.30 (incl.spisning).

Ad 3)

Vedr. træningsstrukturen for kommende vintersæson: Oplæg blev fremlagt og blev livligt
kommenteret. Det endelige struktur vil først blive vedtaget efter møde med
ungdomstrænerne tirsdag aften.

Ad 4)

Bestyrelsen tilslutter sig den allerede etablerede morgentræning med styrketræning
tirsdage, hvor Mike er ansvarshavende og anden træning torsdage, hvor Ann er
ansvarshavende. Vores elever på gymnasiet må gerne indbyde andre fra idrætslinien til disse
morgentræninger ligesom andre aktive fra BAK er velkommen til at træne med. Mike og Ann
vil blive honoreret efter aftale med bestyrelsen. Omkring honoreringen er René i kontakt
med Peter Bøgelund.

Ad 5)

René og Connie vil udarbejde en trænerkontrakt ud fra Henning´s (Sporthouse) forslag og
tidligere anvendte kontrakt fra DIF. Det tilstræbes fortsat at få kontrakterne udarbejdet til
underskrivning på næste trænercafé d. 4. oktober.

Ad 6)

Bestyrelsen gav opbakning til en trænerkonference 16./17. marts 2018. Udvalget bestående
af René og Jørgen G. kontakter Henning (Sporthouse) omkring indhold.

Ad 7)

Årsfesten d. 4. november får mad fra Torbens Catering. Der arrangeres en musikquiz, som
bestyrelsen og andre vil udarbejde. Jørgen M. kontakter Stephan omkring indbydelsen. Den
sidste opgavefordeling vil ske senest ved næste bestyrelsesmøde. Årets atleter og årets leder
er valgt.

Ad 8)

Listen over nuværende atleter blev gennemgået og bestyrelsen tilsluttede sig den foreslåede
afgang samt tilsluttede sig de nye medlemmer i talent- og elitegruppen. Listen over ATKatleter blev gennemgået. Træningen i ATK vil denne sæson foregå henholdsvis i Ballerup
(kast og mellem/lang) og i Helsingør (spring og sprint).

Ad 9)

René: Masters formanden foreslår afvikling af DTU-finalen og Mastersfinalent på Ballerup
Stadion i en weekend i september 2018. Borgmesteren vil gerne mødes med vores
landsturneringshold efter succesen i Esbjerg. René har overfor Ballerup kommune tydeligt
fremsat sin kritik af de mange aflysninger i Super Arenaen. Ann deltager ved et symposium
omkring sprint og hæk.
Ulrich: BAK har søgt om ØST-UDE. Tidligere ansøgning om træningsanlæg med uderedskaber
for +60 gruppen kan indgå i en ansøgning til Fritidsrådet (pulje på 30 mill.). Puls 96 kontaktes
nu for en drøftelse af flytning af mødelokale til tidligere bygning for Fridrætten.
Jørgen M.: Ungdommerne afholder klubfest d. 7. oktober.

Ad 10)

Ingen punkter.

Referent: Jørgen Gotsch

