
  

 
 

   
 

Bestyrelsesmøde 15.8. og 5.9.2017 
 

Sted: Gokarting, Brøndby 

Tidspunkt: fra kl. 18.30 til ca. kl. 20.30 

Deltagere:  

15. august 2017: Charlotte, Tanja, Carsten, Morten, Christian og Khanh 

5. september 2017: Pia, Charlotte, Tanja, Carsten, Morten, Christian og Khanh 

Agenda: 

1. Orientering fra formand - Khanh 

2. Fremlæggelse af revideret regnskab for 1. halvår 2017 – Tanja 

3. Status for DASU-Medlemskab & Licens til medlemmer – Charlotte & Khanh 

4. 10 års Jubilæumsarrangement - Alle 

5. Review af Træning - Alle 

6. 2018-Kalender (indendørs) - Khanh 

7. BORA 2018 - Alle 

8. Skolekampagne – Alle 

9. TROL-Koncept – Khanh 

10. Den aktive bestyrelse – Ansvarsområder/Opgaver for nye & aktive bestyrelsesmedlemmer - 

Alle. 

Ad 1: Khanh orienterede om formandsmødet på Fyn, ATK-Certificering, kommende trænermanuel 

og kommende DASU-dialogmøde på Fyn. BGK går efter en ATK-Certificering. 

Ad 2: Tanja har bogført januar 2017 og resten af 1. halvår 2017 bliver gjort til det næste møde. 

Økonomien er sundt og udvist et 6 cifre beløb kontant på kontoen. 

Ad 3: Klubben oplever et stærkt stigende medlemstal igennem 2017. Primo september 2017 er med 

en stigning på 48% i forhold til det samme tidsrum sidst år og nye medlemmer fortsætter med at 

strømme ind til klubben. 

Ad 4: Der blev nedsat en projektgruppe, som har til opgaven at planlægge, budgettere og at 

gennemføre et 10 års jubilæum, Søndag den 26. november 2017 hos GoKarting. Projektgruppen 

består af følgende medlemmer: Christian, Carsten, Pia og Morten. Christian er projektlederen. 

Projektgruppen fik bl.a. følgende input på mødet fra Khanh: Erfaringen fra tidligere og tilsvarende 

arrangementer fra andre større klubber end BGK viste at deltagere lå omkring 100 personer, men 

ikke over.  

Budget: Udgifterne bør være: 1/3 entre & andre indtægter + 1/3 klubkasse + 1/3 sponsorater. 1/3 

entre, er primært som styringsværkstøj for projektgruppen ang. tilmeldte mht. planlægning af 

aktiviteter, services og forplejning, men ikke for at generere overskud. 1/3 sponsorater er primært 

for projektgruppen, som jo er nye i bestyrelsen, for at komme i dialog med forældre i klubben og 



  

 
 

   
 

andre gode folk.  Hertil fremfører Christian Stadil, at vi bør kunne gennemføre uden entré indenfor 

budget af netto udgift på 10.000 kr.  

En endelig og samlet projektplan, inkl. alle aktiviteter, forplejning, kommunikationsplan (invitation & 

promotion m.v.) og et endeligt budget til næste møde blive fremlagt af projektgruppen til næste 

møde. Gode folk og hele bestyrelsen er naturligvis med til at eksekvere selve arrangementet med 

forskellige opgaver. 

Ad 5: Træning: Funktions-/Opgavebeskrivelsen for træningskoordinatoren blev udleveret til alle. 

Carsten er træningskoordinatoren siden primo april 2017. BGK vil standardisere træning for 

medlemmer, d.v.s. at trænere anvender de samme udvalgte øvelser. Diskussionen om 

trænersituationen i klubben, samt stigende medlemstal resulterer i at klubben vil motivere og 

rekruttere flere personer til ATK-trænerkursus, som bliver sandsynlig afholdt af DASU i Q1 2018, og 

som det tidligere ATK-Kursus, alle som har lyst og interesse er meget velkommen, således at klubben 

kan råde over flere trænere. 

Ad 6: Khanh sender den udleverede BGK-Kalender-2018 (indendørs – 10 løb) til DASU for 

godkendelse. 

Ad 7: Klubben vil igen i 2018 tilbyde BORA, 29. & 30. marts 2018 (Påsken) hos GoKarting, i 

samarbejde med GoKarting. Carsten og Christian har givet tilsagn om at være instruktører begge 

dage, kl.9-14. 

Ad 8: Bliver udsat til næste år, da skolestarten er forbi, samt at klubben har rigelig mange nye 

medlemmer i 2017. 

Ad 9: Khanh fremlagte TROL-Koncepten, og det blev besluttet at holde et infomøde for medlemmer 

og forældre i ultimo 2017. TROL bliver implementeret fra 2018 hos BGK. (TROL: Try; Rent; Own; 

Learn). 

Ad 10: Udsat til næste møde, Torsdag den 5. oktober 2017, fra kl. 18.30 til ca. kl. 20.00. 

  

Næste møde: Torsdag den 5. oktober 2017, fra kl. 18.30 til ca. kl. 20.00 hos GoKarting. 

 


