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Referat
1. Orientering siden sidst v/Charlotte
a. Orientering fra bestyrelse og ledelsen
i. CBB har ikke deltaget ved de sidste 2 bestyrelsesmøder. Der bliver
snakket om klubbens fremtid, ikke mindst økonomisk. Måske skal
der skæres lidt i atletikken igen på sigt.
b. DTU
i. Vi kvalificerede 5 hold. Sidste år udeblev et par hold fra andre
klubber i finalen, og der har tidligere været åbent for at de næste
hold på listen bliver spurgt af DAF om de vil deltage. CBB skriver til
DAF at vi gerne vil spørges hvis nogle af de andre hold ikke kan stille
hold til finalen.
ii. Vi sætter DTU på som punkt til møde efter sommerferien, tidsnok til
at kunne indsende forslag til DAF’s årsmøde.
c. ØDM
i. Mange atleter var ikke blevet ordentligt informeret om
stafetopstillinger, hvilket resulterede i at vi måtte trække en del
hold. Det skal koordineres bedre fremover. Muligheden for at
etablere stafet-bruttotrupper ved udesæsonens start blev
diskuteret, og vi synes at det er noget der skal arbejdes videre med. I
såfald ville trænerne fælles indstille atleter til bruttotrupperne – og
så evt. spørge atleterne om det har interesse efterfølgende.
ii. Afkrydsning blev glemt af for mange atleter, ovenikøbet rutinerede
atleter.
iii. UU sender en klage til Ballerup AK’s bestyrelse (evt. DAF) for
uacceptabel behandling af en af Spartas trænere.
d. Massageordning
i. Konceptet kører super godt. De fysioterapeut-studerende er enormt
glade for det. Det er lidt trægt ved ugens start, men tiderne bliver
afsat. Sophie (massør) tager med til DMU i Aalborg.
e. Trænerstatus
i. Vi er i den uheldige situation at både Simon (12/13) og Mie Lorenzen
(10/11) stopper når vi går på sommerferie, og Marcus Keis (kast) og
Bo Lindholm (mangekamp) stopper efter udesæsonen.
ii. CBB har samtale med en potentiel træner i den nærmeste fremtid.
f. Andet
i. Kastegården: Sagen er på dagsordenen i Kultur og Fritidsudvalget på
mødeaftenen. En mor til en atlet har speciale i miljøret og har
hjulpet med at kigge på sagen, og en far til to atlter har brugt megen
energi på sagen også via DGI. Vi er meget taknemlige, og krydser
fingre.

2. Opfølgning på to-do-list:
CBB
a. Arrangere trænerportrætter – ikke gjort endnu
b. Finde tidligere arbejde vedr. trænerlønninger – har ikke noget liggende. Vi
afventer om TO har det liggende.
c. MU-samtaler – vi gør det i efteråret.
MR
d. Spørgeskemaundersøgelse: MR og MS har færdiggjort et større
spørgeskema, der skal benyttes ved sæsonens afslutning vedr. trivsel,
træning, ture etc.
e. Spørgeskema for udmeldelse – laves ASAP.
f. Intro-papir til nye trænere – laves ASAP.
g. NG foredrag – CBB og MR finder dato
MS
Opfølgning på foredrag om vækstzoneskader – MS, CBB og Casper finder
dato.
3. Kommende stævner
a. Världsungdomsspelen: Alt er på plads. Værelser er bestilt. Trille er leder
med René, og CBB kommer søndag.
b. Sparta Copenhagen Games: Når grupperne begynder at tilmelde atleter skal
forældrene skrive hvornår de kan hjælpe i en halv dag – det er et must. Maj
har indkaldt til ”forældremøde” for at finde nye ”madmødre”.
c. DM Mangekamp: BL bestiller overnatning.
d. DMU i Aalborg: Vi bor på Scandic og kører frem og tilbage med bus. Sophie
(massør) tager med til DMU i Aalborg.
e. E-Cup: MR tager med som holdleder. Da vi har 2 hold med, håber vi også, at
Anna Olsson tager med.
4. Arrangementer
a. Træningslejr
i. Da trænerbesætningen er så usikker som nu er vi bekymrede for
turen. Udvalget ville være meget ærgerlige over at undvære turen,
da den er et socialt holdepunkt for mange – særligt yngre – atleter.
ii. Vi snakkede om en mulig erstatning i en efterårstræningslejr (tidligst
2019), der er mere kolonipræget og har de 14-17 årige som
målgruppe. Vi arbejder videre med idéen, for vi skal have noget i
denne dur der binder atleterne sammen på tværs af grupper.
b. Årsfesten
i. Lørdag d. 17. november – sæt datoen af!
5. Trænerlønninger
a. Hvordan lønner vi p.t. trænerne, og hvordan ønsker udvalget at det så ud?
i. Punktet udskydes til næste møde.
ii.

6. Indkøb
a. Ønske om nye stænger for 60.000 kr.
i. Vi har fået at vide at vi nok bliver nødt til at halvere udgiften.
ii. Det noteres at kun ca. halvdelen af beløbet går til stænger til
ungdomsafdelingen. UU er bevidste om klubbens økonomiske
situation, og kan godt acceptere en halvering. MS og CBB snakker
videre med Thor.
iii. Der ønskes oprettelse af en årlig pulje til stænger.
b. Ønske om cross-trainere
i. Da cross-trainerne bruges meget flittigt og tit er optaget, er der stort
ønske om indkøb af flere. BL tjekker på arbejdet om de har nogen
ubrugte stående vi ville kunne få/købe billigt.
c. Ønske om målebånd
7. Dagsordener og referater – hvordan gør vi ift. at sikre gennemsigtighed?
a. Hvem skal have mulighed for at læse dagsordener og referater, og hvad skal
fremgå? Herunder muligheden for lukkede punkter samt internt/eksternt
referat?
i. Det er UU’s klare overbevisning at vi skal have referater tilgængelige
for alle klubbens medlemmer, for at sikre gennemsigtighed i vores
arbejde. Da medlemmerne ikke har mulighed for at benytte login
betyder det at det i så fald vil være et offentligt referat. Dog skal vi
også have mulighed for at diskutere følsomme emner for lukkede
døre, uden at det refereres.
ii. UU beslutter at indføre 2 referater, et internt (arbejds-) og et
eksternt referat til brug på hjemmesiden. Vi vil bruge lukkede
punkter til emner der er følsomme, og undgå at nævne folk ved navn
i det eksterne referat.
8. Hvorfor er der frafald blandt drengene?
a. Vi mangler fra 8-13 årige drenge. Det er både rekruttering og fastholdelse
der fejler. Det diskuteres hvor vidt det er en samfundstendens? Der er
generelt langt færre deltagere i drengenes discipliner end pigernes ved
ØDM og VU. (E-Sport?) Vi laver notat til højere instanser (DAF, DIF, IDAN?).
9. Trænerstruktur og oprykning til efteråret
a. Sættes på som punkt til næste møde. Vi skal have dannet os et billede af
oprykninger og trænerbesætning.
10. Eventuelt
a. Der skal afsættes en dag i efteråret, hvor udvalget mødes og diskuterer de
større linjer (vision, målsætninger, Blå Tråd) fra morgen til aften.
b. Inger Bols: MS ønsker bedre indsigt i kostens rolle i vægtbærende idrætter.
c.

11. Dato for næste møde, evt. flere.
a. 15/8

TO-DO-LIST

CBB:
•
•

Tal med Frank ift. trænerportrætter
Skriv til DAF ift. invitation til DTU

MR:
•
•

Finde dato for foredrag m. CBB
Laver Intro-papir og udmeldings-spørgeskema

MS:
•
•

Snak med Thor ift. indkøb af stænger. CBB er med på sidelinjen.
Find dato for foredrag om vækstzoneskader m. Casper og CBB

TO:
BL:

•

Kigger efter tidligere udkast vedr. trænerlønninger

•
•

Bestiller overnatning til DM Mangekamp
Undersøg cross-trainere på arbejdet

Punkter til næste dagsorden:
• Trænerlønninger
• Trænerstruktur og oprykning
• Holdning til DTU

