Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 9. sept.

Dagsorden:
1) Dato for næste bestyrelsesmøde.
2) Ønsker BAK at anvende nyhedsmodulet til hjemmesiden og udforme en ensartet layout.
Det fordrer at alle, som almindeligvis sender nyheder til hjemmesiden, bliver oplært i
modulets faciliteter. (Lars har 8. juli fremsendt et oplæg til dette punkt).
3) Videre drøftelse af trænerdækningen for kommende vintersæson og det videre forløb
omkring etableringen af ”jobbet” som sportschef. Hvilke opgaver tillægges denne
funktion? Et forslag til en funktionsbeskrivelse bør vel være klar til trænermødet d. 18.
september, så den kan meldes ud efter dette møde.
4) Ideer til indholdet af årsfesten foreslås og det videre arbejde aftales.
5) Gensidig orientering.
6) Eventuelt.

Referatet:

Ad 1)

Et kort bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 23. oktober kl. 20.00 i SuperArenaen.
Eneste punkt på dagsorden er Årsfesten 2013.09.11
Det blev besluttet at det skal tilstræbes ikke at flytte bestyrelsesmøder uden
forudgående tilsagn fra alle medlemmer.

Ad 2)

Der var stor tilslutning til benyttelse af nyhedsmodulet på hjemmeside og Lars, Ulrich
og Jørgen M. vil fremover påtage sig at oprette indkomne nyheder, som vil blive
fremsendt til en fællespostkasse fra klubbens forhåbentlig mange indlægsgivere.
Klub-modulmøde med Lars, Jørgen M. og Ulrich er aftalt til d. 26.september kl. 16.30
i kubhuset.

Ad 3)

Nye træner/hjælpetræneremner blev godkendt og vil blive indbudt til trænermødet
onsdag d. 18. sept.

Jørgen Matz er fra nu klubbens sportschef med følgende ansvars- og arbejdsopgaver:


Være supervisor for klubben elitegruppe.



Ansvarshavende for atleter som deltager i mesterskaber og på regions- og
landshold.



Arbejde med fastholdelse af vores eliteatleter i et positivt træningsmiljø.



Udvikle den enkelte træners kompetence gennem samtaler og kurser.



Rekruttere nye trænere og tilbyde den de relevante kurser.



Være ansvarshavende for vores landsturneringhold.



Have ansvaret for sammen med de enkelte trænere at tilbuddet til alle aktive
omkring stævner er tilfredsstillende.



Have ansvaret for stævnetilmeldingerne til de forskellige stævnearrangører.

Alle opgaver udføres i tæt samarbejde med klubbens bestyrelse og de enkelte
trænere.

Ad 4)

Ideer til indhold blev drøftet og valg af årets BAK-er, samt årets atleter blev
foretaget.
Jørgen G. udarbejder oplæg til indbydelsen til årsfesten, som vi håber Stefan vil
trykke.

Ad 5)

Træningslejren 2014 går til Spanien (Barcelona) og oplysninger om turen udsendes i
oktober.
Heidi, Connie og Ivar deltager i motionstrænerkursus i efteråret.
Frederik Thomsen stopper som klubbens rengøringsmand og afløser findes snarest.
Klubmesterskaberne blev en succes – dog opfordres alle trænere og ledere i klubben
til at deltage fremover, da denne dag giver god mulighed for at børn, forældre og
klubbens ledere får god mulighed lære hinanden at kende.
En fondsansøgning er fremsendt med henblik på finansiering af udstyr.
5 atleter tager på træningslejr til Polen i oktober.

Jørgen M. og Ulrich deltager i mødet DAF – Øst, hvor der bl.a de større mesterskaber
fordeles til klubberne
Jørgen M. og Ulrich deltager i DAF´s børne- og ungdomsudvalgsmøde i oktober.
Der er indbudt til styrketræningskursus i Malmø i november, hvor BAK vil deltage.
6 fra elitegruppen deltager i sportsskadekursus i sept.
BAK opfordres til at oplyse om sportsklasserne på Hedegårdsskolen samt give
grundig information om sportsklasserne på Borupgaard Gymnasium i regi af Ballerup
Sportscollage.
René og Jørgen M. har møde med DAF´s sportschef Thomas Bøgh og Peter Bøgelund
torsdag d. 19. september omkring klubudviklingen i BAK.

Ad 6)
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Referent
Jørgen Gotsch

