Referat bestyrelsesmødet mandag d. 28. november 2016
Dagsorden:
0)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Spisning
Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Opfølgning på sidste mødereferat (trænerhonoreringen m.v)
Hvordan ønsker vi motionsafdelingen fremover?
På hvilken måde ønsker vi klubbens ejendele forsikret?
Drøftelse af klubbens aktiviteter i 2017 og den afledte virkning på budgettet.
Gensidig orientering.
7) Eventuelt.

Referat:
Mødedeltagere: René, Jørgen M., Connie, Ulrich, Lars og Jørgen G.
Ad 1)

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 30. januar 2017 kl. 19.00.

Ad 2)

Det undersøges af Ulrich om Ballerup Centeret vil tilbyde BAK en fornuftig
gavekortsordning i.f.m trænerhonoreringen.

Ad 3)

Bestyrelsen ønsker at motionsafdelingens træningsmuligheder på Hedegårdsskolen
skal fortsætte. Forældre som ikke er motionsmedlemmer og ønsker at benytte
motionslokalet på skolen skal opfordres til et medlemskab. Alternativt træningssted
på Parkskolen undersøges af Ulrich.

Ad 4)

Connie undersøger ved Tom/Ketil hvorledes klubbens løsøre er forsikret i
kommunen. Der tænkes på rekvisitter som er placeret i klubhus og diverse
redskabsrum. Afhængigt af kommunens svar arbejder Connie videre med sagen.
Ulrich undersøger ved Tom (stadioninspektør) reglerne vedr. opbevaring af
gasflasker m. indhold.

Ad 5)

Følgende sportslige aktiviteter, hvor BAK er hovedansvarlig, er planlagt til år 2017:
Januar:

20/21 jan. Øst-Inde.

April:

22. april: Skovlundeløbet og Øst-landevej.

Maj:

28. maj: DTU – hold – indledende.
Skole-OL

Juni:

10. juni: Duatlon – Run – Bike – Run.
Masters – hold - indledende.
26. – 29. juni Atletikskole.

Sept.:

DT – kvalifikation (hvis BAK-hold er kvalificeret)

Oktober:

ATK

November: ATK
December: ATK
Julestævne i Super Arenaen.
26. december: Motionsløb omkring Søndersø.

Ad 6)

Connie: Regning for stadionleje i Frankrig 2014 er modtaget nu og bliver betalt.
René: Efterlyser indlæg fra årsfesten til hjemmesiden. Team Ballerup afsætter en
pulje på100.000 kr. til fysioterapi, mental træning og anden form for coaching, som
de deltagende klubber kan søge. En takkeskrivelse fra Herlev atletik om vores hjælp
til deres atleter er modtaget medfølgende 5000 kr., som trænerne kan anvende efter
eget ønske.
Jørgen M. Kontakter relevante personer omkring evt. oprettelse af en støtteforening.
Ulrich: Vil gerne arbejde videre på en plan om at invitere alle relevante personer til
en besøgs/aktivitetsdag, når stadion er nyrenoveret.

Ad 7)

René og Jørgen G. deltager i arrangement med Team Ballerup søndag d. 4.
december, hvor ny 4-årig aftale underskrives med Team Ballerup.

Jørgen Gotsch

