Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 3. oktober 2016
Dagsorden:
0)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Spisning
Opfølgning på sidste mødereferat og fastsættelse af næste bestyrelsesmøde..
Endelig planlægning af indesæsonen m.h.t. tider og trænerdækningen.
Status omkring ATK-talentcenteret i BALLERUP. Deltagerantal, trænerdækning og noget om
indholdet (målsætningen)
Søndersøløbet i 2017 – Skal vi fortsat forsøge at overtage dette arrangement. Klub i Furesø vil
gerne være garant for arrangementet og vi skal søge om arrangementet inden 1. november 2016
Årsfesten – forberedelsen. Forslag til program og hvilke aktive og ledere skal indstilles til årets
priser?
BAK´s ønske til indholdet af planlagt temadag d. 12. november omkring klubudviklingen.
Gensidig orientering.
Eventuelt.

Referat:
Ad 1)

2 nye stangspringsstænger købes i samarbejde med Århus 1900. Ulrich hjemkøber et 400g
og et 500 g. spyd efter aftale med stadioninspektøren. Der er opbakning fra de andre klubber
omkring afholdelse af et Run-Bike-Run arrangement d. 10. juni 2017. Der bliver hjemkøbt
lydforstærkning (højtalere) til startområdet i stedet for små stangspringsstænger. Det
forsøges stadigt at finde forældre, motionister eller andre til at være tovholdere på mulige
motionsløb. Lars arbejder fortsat på at få ungdomsgruppens facebook implementeret til
klubbens facebook.
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 28. november kl. 19.00

Ad 2)

Indetræningen er næsten faldet på plads. Dog efterlyses voksne hjælpere/evt. trænere til de
yngste grupper. Emnet vil blive berørt på trænercafeen onsdag og udvalgt forældre vil blive
opfordret til at hjælpe ved træningerne.

Ad 3)

På forhånd en tilfredsstillende tilslutning til ATK, som mødes første gang søndag d. 9.
oktober. Næste samling er fredag/lørdag d. 11./12. november. Stephan vil ekstraordinært
være træner for mellem/langgruppen d. 9. oktober, så DAF/BAK får lidt mere tid til at finde
en træner til næste samling.

Ad 4)

BAK ønsker fortsat at ”overtage” Søndersøløbet fra julen 2017 og Jørgen G. tager kontakt til
Puls 96 for at få oplysninger om ansøgningsproceduren og andet.

Ad 5)

Årsfesten afholdes fredag d. 4. november fra kl. 18.00. Torben fremstiller buffeten, Ulrich og
René skaffer fadølsanlæg. Connie køber vand, vin og materiale til bordækningen. Jørgen M.
kontakter Stephan om indbydelsen og er mester for BAK-Versus. René samler præmier og
lodder til det amerikanske lotteri. Ulrich skaffer klubmestertrøjer og gaver til trænerne. René
og Jørgen m. deler opgaven som aftenens konferencier`er..

Ad 6)

Det blev besluttet at René tager ny kontakt til Henning (klubudvikling) og fortæller, hvor BAK
er pt. og hvilke ønsker BAK har til en videre klubudvikling.

Ad 7)

Ulrich: BAK – særligt +60 gruppen har leveret 586 timer på kræmmerfestivalen og har derfor
modtaget godt 26.000 kr. Det blev besluttet at hovedparten af disse penge kan bruges i +60
gruppen. Nogle af vores unge ydede også en stor indsats ved arrangementet og kan
forhåbentligt være motiverende for andre unge ved næste års festival.
Kulturudvalget ser konkret på et indkøb af beskyttelseskasser til højdespring og stangspring.
Skole-OL ønskes afholdt medio maj 2017 med deltagelse af 5. og 6. klasserne. Der opfordres
stadig til deltagelse på Førstehjælpskurset d. 19. november kl. 9 -16.
René: Ulrich og René delatger i DAF´s årsfest/konfernce d. 29./30. oktober i Middelfart.
Jørgen M.: Frederik T., Johan, Lukas og Emil C. udtræder af BAK´s elitegruppe og andre
kandidater indtræder og bliver præsenteret ved årsfesten. Jørgen har haft en samtale med
Frederik T. om Sportsklinikkens (Skovlunde) tilbud til BAK´s atleter. Tilbuddet bliver
præsenteret på BAK´s facebook og hjemmesiden og BAK vil senere tage stilling til evt.
tilskudsmuligheder til BAK-atleter. Jørgen vil snarest tilbyde afholdelse af DMU-indledende
for hold i 2017. Steen Madsen kontaktes også omkring dette arrangement.
Jesper Lützen overtager vinterturneringen efter Jørgen M. dog vil Jørgen M. være
stævneleder ved slutløbet ved Borupgaard Gym.
Lars: Efterlyser nogle snakke omkring klubbens liv og økonomiske forudsætninger for
fremtiden.

Ad 8)

Connie og Jørgen G. ser på honoreringen af trænerne fremover.

Refrent: Jørgen Gotsch

