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Referat
1. O: Orientering siden sidst v/CBB
a. Velkommen til René (RI)
Der blev budt velkommen til René og vi glæder os til samarbejdet
mange år fremover. René fortalte også lidt om sin baggrund og
tidligere arbejde i Ballerup AK.
b. Herunder kontrakter
Der er udarbejdet kontrakter og aftaler med de fleste trænere – der
mangler dog stadig et par stykker og dem bliver der kigget på hurtigst
muligt.
c. Nye tiltag
Der bliver arbejdet på at vi skal have en konsulent ind over atletikken
og få opdateret fx den blå tråd, målsætninger for grupperne/trænerne
og evt. intern træneruddannelse, så vi sikrer, at den blå tråd bliver
fulgt i hele systemet
Martin på kontoret kommer til at skrive mere om atletik og vil deltage
på kommende DM’er og E-cup.
Træningstilbuddet for alle medlemmer er udvidet med yoga på nogle
lørdage i foråret og til efteråret.
d. Organisationen – herunder atletikken som samlet enhed
Der er indkaldt til stormøde i atletikafdelingen den 2. april. Her vil
vores nye formand blive præsenteret - ligesom Dorte Vibjerg også vil
deltage. Her vil de fremtidige tanker og planer blive luftet. Mødet er for
alle trænere og atleter, der er inde over DM og DT.
Udvalget håber på stor opbakning til mødet også fra udvalget.
2. B: Sommerens stævner
Vi har ingen forbehold for stævner i år, så det er frit for trænerne at
vælge imellem de stævner, der bliver udbudt – stadig inden for
rimelighedens grænser og de regler vi har i stævnepolitikken (kan ses
på hjemmesiden)
Af egne stævner håber vi på opbakning til følgende stævner:

28. maj: UP stævne (der kan indføres seniorøvelser, hvis der er ønske
om dette)
18. juni: CAG
17.-18. august: Sparta Copenhagen Games
31. august-1. September: DM i mangekamp
3. B: New Generation
a. opdatering af gruppen
Gruppen opdateres efter indesæsonen med Laura Nørrung Poulsen,
der indendørs har været under U20 EM kravet 3 gange samt Anders
Bang som bobler (udtaget i efteråret, men ønskede betænkningstid)
b. Opfølgning fra sidste møde
Hjemmesiden med NG er opdateret og udvalget bedes kigge og læse
på det, så der ingen tvivl er, om hvad NG står for, hvem der bliver
udtaget, hvor længe man er med osv. Det skal være mere
gennemsigtigt.
4. B: Træningslejr i Kroatien
a. Træningslejr trøje
CBB undersøger, om der er stemning for en træningslejrtrøje til alle –
dog mod egenbetaling. En gruppe har allerede bestilt og det er
udvalgets holdning at enten har alle fået muligheden for en trøje eller
også har ingen en trøje.
b. Udflugt på fridagen
CBB undersøger også, om der er interesse i en fælles udflugt på
fridagen (onsdag), så vi kan få set lidt af det skønne område, der
findes omkring Split. Det er endnu en egenbetaling.
c. Træningsplan
De 4 trænere opfordres til at koordinere træningen, så der kan laves
nogle fællespas og udnytte at Trille kan rigtig mange spændende ting.
Det kunne også sagtens være fælles ting om aften.
5. B: Gruppe størrelse og kvalitet v/Martin
Martin og en del andre trænere er bekymrede for størrelsen af vores
grupper og niveauet i grupperne – er det laveste fællesnævner, der
sætter niveauet og bremser vi derfor vores bedste atleter?
Vi bør overveje, om vi allerede fra 14 års alderen skal niveauopdele
vores grupper. Så vi får løftet niveauet allerede på vores 14-15 års
hold. Det nyoprettede allround hold kan derfor udvides så
aldersinddelingen er 14-19 år.
CBB kalder ind til møde ang. dette.
6. P: Indkøb af redskaber – mangler vi noget
Vi har ikke fået flere ønsker ind om manglende redskaber.
Til gengæld er vi kede af, at rigtig mange ungdommere bruger hallen
som legeplads inden de skal træne, ligesom vores løbebånd,
crosstrainere og cykler bliver brugt som legetøj af mange børn på en
gang.

Trænerne bedes derfor endnu engang huske børneholdene på, at hal
og redskaber ikke er legetøj. Hvis der ikke bliver strammet op på dette,
så får de hold ikke træningstider i hallen mere. Det er dyrt at reparere
eller erstatte, hvis det går helt i stykker.
Vi vil også gerne opfordre til, at løbebånd, crosstrainer og cykler ikke
bruges i primetime af motionister – de skal gerne kunne bruges af vores
atleter, hvis de er skadet.
7. I: Arrangement i ungdomsafdelingen (nu hvor vi ikke har holdt
fastelavn)
Forslag til andre arrangementer:
(a) Skovtur/Fælledparktur med grill og rundbold (som i gamle dage)
(b) Klubaften med forskellige temaer (Trille har mange gode idéer)
(c) Diamond Leauge aften for de ældste (Martin vil gerne stå for en
aften)
8. Eventuelt
Intet at berette
9. B: Dato for næste møde, evt. flere.
Næste møde er fastsat til onsdag den 12. juni med spisning kl.19.00 og
mødestart kl. 19.30. Efter forslag fra René så indfører vi en bagkant på
kl. 22.00.
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O: Orienteringspunkt, der skal ikke gøres yderligere, men punktet kan diskuteres.
I: Idégenereringspunkt. Her brainstormes der, og arbejdes der videre. Disse punkter er vigtige
at have overvejet på forhånd, såfremt der skal opnås en konstruktiv diskussion.
B: Beslutningspunkt. Her skal der træffes beslutninger. Der vil foreligge et oplæg, evt.
Valgmuligheder, og det er derfor vigtigt at have gennemgået fremsendt materiale på forhånd, så
oplyste beslutninger kan træffes.
P: Problemløsningspunkt. Hvis der er specifikke sager, der kræver en løsning. Der forventes
at der findes en løsning.

