Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 15. august
Dagsorden:
0)
1)
2)
3)
4)
5)

Spisning.
Næste bestyrelsesmøde.
Trænersituationen pt. og mulige initiativer.
Ønsker om 2 nye stænger til stangspring og 2 nye konkurrencespyd.
Der kan søges midler til nyanskaffelser til Stadion
Triatlon 2017 – skal vi fortsætte uden adgang til svømmehallen med evt. Run-Bike-Run
eller Bike-Run? (5. juni er 2. pinsedag og vi har ikke el-tid til rådighed).
6) Kræmmerfestivallen er overstået. Skal vi fortsætte og i givet fald skal vi have ny
repræsentant fra klubben?
7) Har vi ønsker som kan søges fra Kræmmerlegatet
8) Omring østdansk inde ønsker Ulrich ikke at fortsætte som tovholder. Ny tovholder skal
vælges.
9) Skal vi fortsætte Skovlundeløbet og Ballerupløbet i 2017?
10) Ny kontaktperson til Super Arenaen ønskes.
11) Ny kontaktperson til klubportalen og til hjemmesiden ønskes.
12) Gensidig orientering.
13) Evt.

Referatet:
Ad 1)

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 3. oktober kl. 19.00 m. spisning.

Ad 2)

Da en del trænere stopper blev mulige nye træneremner bragt på banen. De
respektive emner vil blive kontaktet af Jørgen M. og Erik O. Jørgen m. vil hjælpe de
resterende mandage i udesæsonen hos boblerne.

Ad 3)

Det besluttes at hjemkøbe 2 nye stænger til erstatning for 2 knækkede stænger og
stadioninspektøren bliver kontaktet omkring indkøb af 2 nye konkurrencespyd hhv.
400 gram og 500 gram.

Ad 4)

Fra stadionpuljen søger BAK følgende: Topmadras til lille højdespringsmadras,
overtræk til længdespringsgraven og startblokke til Super Arenaen.

Ad 5)

BAK er positiv omkring en fortsættelse af arrangementet evt. som en duathlon d. 10.
juni. En endelig stillingtagen skal ske efter drøftelse med de andre klubber.

Ad 6)

Kræmmermarkedet er gennemført med et godt resultat. Det skal forsøges at finde en
repræsentant i klubbens forældrekreds.

Ad 7)

BAK fremsender ønske om 3 små stangspringsstænger til vores yngste
stangspringere. Lars udarbejder ansøgningen.

Ad 8)

Ulrich er tovholder for dette mesterskab januar 2017, men ønsker en afløser til
mesterskabet i 2018.

Ad 9)

Disse 2 løb er ikke pt. den store indtægtskilde for BAK. Dog var der en rimelig
indtjening ved Skovlundeløbet, da DM-5km. Landevej blev afviklet umiddelbart i
forlængelse af Skovlundeløbet. Bestyrelsen har den holdning pt., at motionsløb skal
arrangeres af grupper uden om bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer kan naturligvis
deltage som hjælpere på selve dagen. Alle personer som dyrker motionsatletik i BAK
skal opfordres til at fortsætte disse løbsarrangementer.

Ad 10)

Ulrich fortsætter samarbejdet med de relevante i Super Arenaen, når det drejer sig
om almindelige samarbejdsrelationer, medens Jørgen M. forestår booking af tider til
træning og arrangementer.

Ad 11)

Jørgen M. bliver kontaktperson til klubportalen. Det blev her igen drøftet
anvendelsen af en facebookprofil til klubben, som en vigtig kommunikationsplatform.

Ad 12)

René: 7 atleter fra BAK deltager ved Store DM.
Ulrich: Klubtøj kan fremover købes via et indkøbsmodul på hjemmesiden og det
købte tøj kan afhentes i klubben på onsdage.

Ad 13)

Ingen punkter.

Referent: Jørgen Gotsch

