Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 12. nov.
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Spisning – kort evaluering af årsfesten.
Næste bestyrelsesmøde
Støtten til talent- og elitearbejdet i BAK – forslag til ændringer. (se mail fra 31.oktober)
Retningslinjer for stævnedeltagelse. (se mail fra 31. oktober).
Trænersituationen – akut mangel på trænere i nogle grupper. Har annoncen givet
resultater – hvad kan ellers gøres?
Status for kapgang i BAK set i lyset af DAF´s årsmøde og kommende ØST-inde.
Motorvejsløb – skal vi arbejde videre med ideen sammen med Puls 96?
orientering.
Evt.

Referat:
Ad 1)
Årsfesten blev beskrevet som en succes med det største deltagerantal i mange år. Ved næste
årsfest anbefales det dog at foretage en mere stram styring af forberedelserne og at inddrage de
unge til en afsluttende diskoteksfest. Lokalerne på Tapeten er mere egnet end lokalerne i
Skovlunde. BAK´s kiosk havde sponseret softice- og popcorn-maskinen ved hjælp af overskuddet
fra årets stævner. Økonomisk gav festen et mindre overskud.
Ad 2)
Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 10. december kl. 19.30 i klubhuset.
Ad 3)
Oplæg fra Sportschefen blev vedtaget og vil blive fremlagt ved mødet med talent- og elitegruppen.
Ad 4)
Retningslinjerne for stævnedeltagelse blev revideret og er blevet udsendt til bestyrelsen til evt.
yderligerejustering .
Ad 5)
En positiv reaktion på klubbens annonce på hjemmesiden har givet 2 nye hjælpetrænere.
Sportschefen taler videre med de pågældende. Da vi for tiden har mange børn, må flere emner
gerne melde sig som hjælpetrænere.

Klubben har dannet en aspirantgruppe blandt de 12 – 15 årige, som har fået udleveret en sort Tshirt. Definitionen på denne nye gruppe blev drøftet og trænerne i kaste- og løbegruppen vil blive
orienteret.
Ad 6)
DAF vil ikke implementere kapgang i atletikkens holdturneringer og fortsætter sin hidtidige
strategi i forhold til kapgang. BAK fortsætter med kapgang i klubben og vil forsøge at finde en
træner, instruktør til de interesserede. Kapgang vil blive en øvelse ved Øst-Inde.
Ad 7)
BAK vil gerne være arrangør af et motorvejsløb (Frederikssundsmotorvejen) i efteråret 2015, hvis
Puls 96 gør forarbejdet omkring kontakterne til Vejdirektoratet og andre.
Ad 8)
D. 27. november afholdes Team Ballerup arrangement for bl. a sponsorer og BAK deltager med en
aktivitet.
D. 15. november afholdes et evalueringsmøde med BC vedr. Ballerup Center Løbet.
D. 22. november afholdes kastekursus for alle interesserede på henholdsvis Ballerup Stadion og i
Slagslunde i samarbejde med KIF og med Tom O. Jensen som underviser.
Der vil være træning i Super Arenaen i mellem jul og nytår efter aftale.
Motionsafdeling har fået 4 nye medlemmer.
Store blomsterkummer sættes op på stadion.
Forespørgsel til klubbens forældre om deres evt. bidrag til praktiske opgaver m.m. i klubben er
blevet godt modtaget.
Der er indkaldt til forberedelsesmøde omkring sommerens triathlon.
Leo Pharmas løbegruppe har fået tilladelse til at løbe på stadion onsdage mellem 16 og 17.
Nærmere omkring dette aftales.
Ad 9)
Ingen punkter
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