Referat af bestyrelsesmødet mandag d. 10. juni 2013
Dagsorden:
1) DAF´s sportschef Thomas Bøgh fortæller om udvælgelsen af de 3 talentcentrer. Hvordan er
fremtidsmulighederne for BAK i denne sammenhæng? (ca. 30 min.)
2) Dato for næste bestyrelsesmøde.
3) Forslag om hævekort til bestyrelsesmedlemmer til anvendelse ved rejser.
4) Trænersituationen i boblergruppen. Hvilke forudsætninger er ændret og hvordan kan vi
løse dette.
5) Skal kiosken genopstå som en selvstændig enhed med egen økonomi og med muligheder
for at forvalte evt. overskud.
6) Gensidig orientering.
7) Eventuelt.

Referat:
Ad 1)

Thomas oplyste at BAK havde fremsendt et god gennemarbejdet ansøgning til DAF,
men da der pt. kun var ressourcer til 3 talentcenstre kom BAK ikke med i denne
omgang. Han kunne ikke pege på områder, hvor vi konkret manglede kompetencer,
men antydede at vores talentmasse ikke var tilstrækkelig stor og at vores strategi
omkring talentudviklingen kunne blive skarpere. Han påpegede kravet om yderligere
trænerudvikling, flere egne trænere på højere niveauer.
Han understregede at de kommende talentcentre skulle være netværksskabende og
ikke et fysisk sted i DAF-regi. At deltage i et trænernetværk virkede naturligt for BAK,
når man så træningssamlingen denne mandag aften med springtræningen. Der vil
senere på sommeren blive afholdt et møde med BAK, Peter Bøgelund og og Thomas,
hvor Thomas vil redegøre for udvælgelsen af dette års talentcentre.

Ad 2)

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 2. september kl. 19.30 i klubhuset.

Ad 3)

Det blev besluttet at anskaffe et hævekort til Uffe, så han i forbindelse med rejser
kan få adgang til klubben konto i inde- og udland.

Ad 4)

Jørgen Matz redegjorde for den uholdbare trænerdækning hos boblerne på mandage
og der konkret skulle findes en løsning.

I den resterende sommersæson vil Connie i større omfang hjælpe til sammen med
Ulrich og Mogens. Det blev besluttet af Ulrich, Jørgen G., Connie og Christoffer
konkret skal spørge aftalte emner, om de vil påtage sig en større eller mindre
trænerrolle i fremtiden. Desuden blev det besluttet at sætte en annonce på vores
hjemmeside med opfordring til at medvirke på trænerfronten. Ulrich udarbejder
annonceforslag.
Der blev også udtrykt et ønske om at sætte mere fokus på den sportslige udvikling på
alle niveauer i klubben evt. med en trænerkoordinator eller sportschef og dertil blev
der nedsat et udvalg besående af: Jørgen Matz, Lars, René og Jørgen G. Dette udvalg
skal komme med en strategiplan til aftalt trænermøde onsdag d. 18. september kl.
19.30.
Ad 5)

Det blev besluttet at lade kiosken blive en selvstændig enhed praktisk og økonomisk,
samt give kioskudvalget beføjelser til at forvalte et evt. overskud til en klubrelateret
ting. Kioskudvalget skal fortsat påtage sig de ønskede opgaver i forbindelse med
diverse stævner og events. Denne model for kioskdrift skal evalueres senest næste
sommer.

Ad 6)

Triatlonarrangementet var en succes og vil ret sikkert blive gentaget næste år.
Skovlundeløbet var en succes med rekorddeltagelse. Motionsgruppen stod for det
sportslige.
Hareskovløbet blev positivt omtalt af BAK´s deltagere. Et artikel fra løbet ønskes.
Team-Ballerup afholder strategimøde i nov. 2013 og efterlyser emner til dette
processeminar.

Ad 7)

Årsfesten forsøges afholdt fredag d. 8. november og Ulrich kontakter
Lundebjergskolen omkring lokaleleje.

Referent Jørgen Gotsch

