Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 30. januar
Dagsorden:
0)
1)
2)
3)
4)
5)

Spisning
Opfølgning på sidste møde.
Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.
Drøftelse af forslag til trænernes tøjordning (se udsendte fra Ulrich
Fremlæggelse af afsluttet regnskab og drøftelse af det foreslåede budget.
Forberedelse af generalforsamlingen. – Skal vi foreslå en ny organisering af BAK? – måske
nye arbejdsopgaver for bestyrelsen? – ny udvalg? – ny afvikling af selve generalforsamlingen - forslag til klubforbedringer? – måske nye ideer til at inddrage forældre i
klubarbejdet m.v?

Hvem gør hvad?
6) Gensidig orientering.
7) Evt.
Referat:
Til stede ved mødet: René, Ulrich, Connie, Jørgen M., og Jørgen G. Afbud: Lars
Ad 1)

BAK skal selv etablere forsikring for løsøre og Connie vil kontakte TRYG forsikring for
er tilbud.
Motionsafdelingen vil fremover træne kl. 18 – 19 i Spejlsalen.
Tom (stadioninspektøren) bliver kontaktet omkring opbevaring af gasflasker (Ulrich)
Jørgen M. har haft positiv samtale med klubmedlem omkring dannelsen af en
støtteforening.

Ad 2)

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 13. marts kl. 19.00.

Ad 3)

Fremover vil nye trænere modtage en rød sweatshirt (jakke) og en t-shirt.
Nuværende trænere kan efter aftale på trænercafémøde få suppleret op på allerede
udleveret træningstøj.
Nye officials-bluser (gerne gule) hjemkøbes - evt. med sponsorhjælp. Bluserne
udlånes til hjælperne ved arrangementerne.

Ad 4)

Regnskabet godkendes af bestyrelsen og foreslåede budget med mindre justeringer
af kontingentgrupperne godkendes til fremsende på generalforsamlingen.

Ad 5)

Bestyrelsen havde en livlig meningsudveksling, hvor følgende holdninger og ideer
fremkom:
På baggrund af hvem der ønskede at fortsætte i bestyrelsen og med hvilke opgaver,
blev ønsker om kompetencer og ressourcer til en kommende bestyrelse drøftet.
Da det erfaringsmæssigt er vanskeligt at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen
blev tankerne omkring forskellige projektgrupper udenfor bestyrelsen luftet.
Stævnearrangementerne, som en vigtig sportslig og økonomisk del af klubbens
arbejde, kunne være velegnet for dannelse af projektgrupper. Her vil det være
afgørende, at de erfarne medlemmer bidrager væsentligt ved introduktion af nye.
Der arbejdes videre med disse tanker ved næste bestyrelsesmøde og enkeltpersoner
kontaktes direkte om deltagelse i projektgrupper.

Ad 6)

René: Glædede sig over de fine resultater for klubben deltager ved Pallasspelen og
den opbakning de deltagende aktive gav hinanden under stævnet.
Der arbejdes fortsat på at deltagerne i elitegruppen sætter sig personlige mål med
deres personlige træner. I forbindelse med dette vil Team Ballerup ved et møde i
april sammen med klubrepræsentanter udvikle på ideerne omkring at tilknytte
fysioterapi, mental træning og anden form for coaching til atleterne.
Connie: Rykker enkelte for manglende kontingentbetaling.
Indledende 2. runde for Marsters/Veteraner søges afviklet på Ballerup Stadion
tirsdag d. 13. juni.
Jørgen M.: 1-2 deltager ved Store DM og forventer stor deltagelse ved DMU.
Ulrich: Hareskov Lille Skole ønsker at afholde et atletikarrangement på stadion medio
juni, hvor Ulrich gerne vil være klubbens repræsentant.
I Uge 6 deltager Ulrich i møde omkring Skole-Ol.

Ad 7

Ulrich m.fl. vil udarbejde forslag til bygning af et halvtag ved vestgavlen på klubhuset.
Det blev foreslået at søge Folkeoplysningsudvalget om for BAK mere gunstig tildeling
af træningstid i Hedegårdshallen og Super Arenaen, da klubben ofte må aflyse
træningstid i egnede lokaler. Dette er især uhensigtsmæssigt, når klubben er en del
af DAF´s talentcenter. Ulrich og Jørgen M. tager kontakt til relevante personer
omkring Folke Oplysnings Forbundet.

Jørgen Gotsch

