Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 18. februar kl. 19.30 i
klubhuset

Dagsorden

1) Fastsættelses af næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde afsættes efter generalforsamlingen.
Generalforsamling afholdes den 19. marts
2) Opfølgning på seneste møde
Intet nyt i forhold til MobilePay
Indlæg om Spartatlon kommer på medlemsmødet den 19. marts i forbindelse med
generalforsamlingen – der er afsat en halv time.
Quick guide til tilmelding på Event er klar.
Årshjul er klar og kan lægges på hjemmesiden.
3) Planlægning af generalforsamling og medlemsmøde
- kandidater til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: der mangler 2 revisorer og to
bestyrelsessuppleanter.
- praktisk tilrettelæggelse: der købes vand, brød og småkager til arrangementet. Bestyrelsen mødes
en halv time før generalforsamlingen starter.
- drøftelse af budgetforslag: der blev drøftet forskellige muligheder for at spare på budgettet, fx
ved at øge egenfinansieringen til VU-spelen.
4) Drøftelse af indkomne forslag til generalforsamlingen
- forslag til vedtægtsændringer blev præsenteret – de fremlægges på generalforsamlingen med
præcisering af antal bestyrelsesmedlemmer, suppleanter mv., som skal vælges.
- Connie og Katja fremlagde forslag til nyt klubnavn (Ballerup Atletik og Motion – Ballerup AM) samt
forslag til nyt klubtøj med nyt logo og design i grønne eller røde nuancer. På generalforsamlingen
besluttes 1) om klubben skal have nyt navn og logo, 2) om klubtrøjerne skal have ny farve og 3) om
klubtrøjerne skal have nyt design når der vælges nyt logo. Forslaget præciseres med information
om økonomiske og tidsmæssige konsekvenser ved de forskellige løsninger. Der bestilles prototype
på stoffet til generalforsamlingen.
5) Drøftelse af fremtidigt samarbejde med fysioterapeut Patrick Aarup
Punktet udgår fra dette bestyrelsesmøde
6) Status på frivillighedsarbejdet
Helle, Dorthe og Jørgen er i gang med at lave et regneark, hvor man kan tilmelde sig som hjælper,
dommer mv. at efter interesse og erfaring. Regnearket vil gøre det mere fleksibelt for forældre at

tilmelde sig som hjælpere til stævner. Der arbejdes videre med konceptet til næste
bestyrelsesmøde.
7) Gensidig orientering
Connie: klubbens regnskab er blevet godkendt af kommunen.
Ulrich: 1) Der kommer snart syn og skøn af klubhuset med henblik på prissætning af omkostninger
til renovering. 2) Der er bestilt håndværkere til at renovere Fridrætten. 3) 25 aktive og 10 hjælpere
tager til DMU i Skive i weekenden. 4) Der holdes ungdomsarrangement for de yngre elever i
foråret. 5) Ulrich tager til møde i kommunen omkring sammenlægning af forskellige udvalg,
herunder kræmerudvalget.
Jørgen: 1) Årshjulet for marts blev gennemgået: der er trænercafé, evaluering af vintertræningen,
forældremøde for minier, maxier og boblere.
8) Eventuelt

