Referat bestyrelsesmødet d. 24. juni 2014 i klubhuset
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Næste bestyrelsesmøde.
DTU-finalen i Ålborg – transporten?
Ansøgning om startpenge kr. 1000 til NM i kapgang.
Skole – OL – skal vi deltage?
Gensidig orientering.
Eventuelt.

Referat:
Ad 1)

Tirsdag d. 19. august kl. 18.00 – spis hjemmefra.

Ad 2)

Det blev besluttet at køre til Ålborg i private biler og bo indkvarteret i hytter. René
bestiller hytterne.

Ad 3)

Ansøgningen om startpenge på 1000 kr. blev ikke imødekommet. Et stort beløb til en
person og til en disciplin, hvor klubben ikke har en træner.

Ad 4)

BAK ønsker at søge yderligere oplysninger om skole-OL 2015 og gå positivt ind i
aftalte dele af arrangementet. René udsender materialet og der tages konkret stilling
ved et af de kommende bestyrelsesmøder.

Ad 5)

Jørgen M. gav en fyldig orientering om de nuværende forberedelser til Ballerup
Løbet. Der udvises stor interesse fra Ballerup Cenetret´s ledelse. Ballerup Bladet
bakker også op omkring arrangementet. Et par weekender inden løbet skal BAK
synliggøre løbet for kunderne i Ballerup Centeret.
Næste bestyrelsesmøde i aug. Vil primært dreje sig om forberedelsen til løbet. Jørgen
M. vil komme med oplæg til nogle arbejdsgrupper, som så skal etableret med et
bestyrelsesmedlem som tovholder.
Heidi kan melde om et pænt overskud fra kiosken ved østmesterskaberne. Kioskens
samlede overskud søger ideer til anvendelse.
+ 60 motionsgruppen er en succes med ca. 15 aktive og ressourcestærke deltagere.
Martin Iversen (tidligere BAK-medlem og træner) ønsker som lærer ved
Hedegårdsskolen at indgå i et samarbejde med BAK. Ulrich kontakter Martin for
nærmere.
Ulrich undersøger mulighederne for andre trøjer til nye medlemmer, da tidligere
leverandør har bebudet en stor prisstigning.

Udvalgte atleter fra BAK deltage ved DN-Gallaen med René som leder.
Hjemmesidens grafik bliver forsøgt peppet op v. Lars og Jørgen M.

Ad 6)

Ideer til kommende års træningslejr ønskes fra alle i klubben.
Trænings- og trænersamarbejdet omkring børnegrupperne ønskes drøftet.

Referent: Jørgen Gotsch.

