Referat bestyrelsesmødet mandag d. 29. september 2014
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Næste bestyrelsesmøde
Fortsat forberedelse af årsfesten
Drøftelse af organiseringen af vinterens træning og ”bemandingen” af de enkelte grupper
Forslag til indkøb af rekvisitter til vinterens træning
Næste års træningslejr – hvad er planen?
Gensidig orientering
Evt.

Referat:
Ad 1)

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 12. november kl. 18.30 m. spisning.

Ad 2)

René kontakter Torben og aftaler middagen. Connie bestiller øl, vand og vin. Jørgen
Matzfremstiller indbydelse m.h. fra Stephan. Lars arrangerer lotteriet og præmierne.
Jørgen M. er aftenens ”toastmaster” og sørger for diverse kåringer. Connie og Jørgen
M. beslutter underholdningen. Lars afvikler kagekonkurrencen og køber gave til
vinderne. Ulrich indbyderpersoner over facebook. Jørgen G. er tovholder på
oprydningen. Muligvis kan årsfesten fortsætte til kl. 01.00. Dette undersøges og
klubbens unge skal i givet fald inddrages. Lars giver tilbagemelding på aftenens
musikindslag.

Ad 3)

Træningsmulighederne blev drøftet på baggrund af træneremnerne. Jørgen M.
udarbejder oversigt over træningen i vintersæsonen. I samme omgang skal det
revurderes, hvilke atleter der tilhører talent – og elitegruppen.

Ad 4)

Forslag til indkøb af medicinbolde, kegler og kugle til træningen på Parkskolen blev
imødekommet. Desuden indkøbes de ønskede hække. Indkøb af flere vægtskiver til
vægttræningslokalet skal genovervejes af Mogens, Uffe og Jørgen G. De øvrige
forslag til indkøb udskydes til senere.

Ad 5)

Der arbejdes på at afholde træningslejr i Sydfrankrig næste år. Der skal arbejdes på
et særligt program for pårørende (familiemedlemmer) som ønsker at deltage på
træningslejren. Mona og Ann opfordres til at være med til udarbejdelsen af dette.

Ad 6)

Værdidebatten i idrætsforeningerne genoptages på initiativ fra Peter Bøgelund.
Ballerup Centerløbet blev en sportslig og arrangementsmæssig succes, dog uden det
store overskud til BAK. Sportschefens deltagelse skal ikke fremover være så
omfattende og der skal i højere grad inddrages forældre og motionister i
planlægningen.
Kapgangsdisciplinens placering i DAF-regi skal igen drøftes på DAF´s årsmøde.
Derefter ønskes ny drøftelse af BAK´s holdning til kapgang (Jørgen M. kommer med
oplæg)
BAK bliver arrangør af østdanske mesterskaber inde som ude i 2015.
BAK arrangerer østmesterskaber landevej til april 2015
Saldobalance udleveret af kassereren

Ad 7)

Ingen punkter.

Referent
Jørgen Gotsch

