Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 4. december kl.19.30
Dagsorden:
1) Dato for næste bestyrelsesmøde.
2) Næste års tri-arrangement. Skal det fortsætte, når opbakningen fra de øvrige klubber er
betinget? Er quathlon, aquathlon eller duathlon en bedre idé?
Hvilke andre større arrangementer planlægger BAK i 2014 (4.2 i vores udviklingsplan trin 1
v. Ulrich)
3) Drøftelse af ”træneraflønningen”. Nuværende ordning: Nogle trænere på løn, nogle får
gavekort, nogle får tilskud til træningslejr, nogle får transportgodtgørelse, nogle får tøj og
nogle er kontingentfritaget. Hvad gør vi fremover? (7.2 i vores udviklingsplan trin 1 v.
René)
Trænerkontrakter for alle trænerne. Hvordan går dette arbejde? (7.1 i vores udviklingstrin
1 v. Jørgen M)
4) Kommissorium for arbejdsgruppe omkring tilbud til motionister. (2.1 i vores udviklingsplan
trin 1 v. Heidi).
Nedsættelse af arbejdsgruppe omkring tilbud til motionister. (2.2 i vores udviklingsplan tri
1 v. Heidi).
5) Gensidig orientering.
6) Eventuelt.

Referat:

Ad 1)

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 29. januar kl. 18.00 i klubhuset.

Ad 2)

Det blev besluttet at fortsætte arbejdet med at arrangere triathlon d. 5. juni 2014.
hvis svømmeklubben ikke vil være med, skal det forsøges at benytte svømmehallen
m. de krævede livreddere. Dog er det en betingelse at cykelklubben vil bidrage til
arrangementet med ekspertise og hjælpere.
Team Ballerup v. Peter Bøgelund skal kontaktes igen omkring økonomisk tilskud.
Ulrich er tovholder på dette triathlonarrangement.

Ud over dette arrangement ønsker BAK følgende arrangementer i 2014: Østdanske
mesterskaber inde og ude for ungdom, Skovlundeløb og Ballerupløb (Ulrich finder
egnet dato for afviklingen af Ballerupløbet.) Dertil ret sikkert en runde i landsturneringen.
Ad 3)

Der blev udtrykt bekymring omkring de nuværende trænerudgifter i forhold til
løbende indtægter. Dog skulle nuværende indgåede aftaler for vintertræningen
fortsætte i stort set nuværende omfang. Der er dog nogle ændrede forudsætninger
enkelte steder, som med øjeblikkelig virkning kræver justeringer i trænerstaben.
René og Jørgen M. vil realisere disse justeringer.
Til næste bestyrelsesmøde, hvor budgetforslag for 2014 vil blive fremlagt, skal der
udarbejdes et oplæg til ændrede trænerlønninger og honorarer. Det skal her sikres,
at det sker i overensstemmelse med gældende skatteregler.

Ad 4)

Kommissoriet for denne arbejdsgruppe bliver endeligt udarbejdet, når klubben
fremtidige organisationsplan er udarbejdet. Dog vil nuværende arbejdsgruppe
bestående af Heidi, Connie og Ivar udarbejde forslag til fremtidige aktiviteter til
klubbens motionister.

Ad 5)

Jørgen M. og René arbejder videre med ansøgningen til Team Ballerup, som skal
være fremsendt senest d. 6. januar 2014. Peter Bøgelund vil blive konsulteret i
processen.
Omfattende træningsaktivitet og stævne d. 27. december vil blive afviklet i Super
Arenaen i julen – fra d. 20. dec. til og med d. 29. dec.
Træningslejren har nu 44 tilmeldinger og forventer de sidste nødvendige tilmeldinger
inden jul.
Heidi, Connie og Ivar har deltaget i løbetrænerkursus. 4 deltagere fra
motionsgruppen har deltaget i Julestjerneløbet.
Alle klubbens danske mestre er nu indberettet til kommunen.

Ad 6)

DIF´s idrætsskadekursus på nettet blev omtalt.

Referent: Jørgen Gotsch

