Forslag til GF 2020: Udnævnelse af 2 medlemmer til æresmedlemmer.21.
1. Svend Guldbrandsen indstilling til æresmedlem.
Svend startede i 1957 som 16-årig i Bagsværd I.F. Her udviklede Svend sig til en dygtig ungdomsløber og har
blandt andet repræsenteret Danmark på 1500 m. distancen på seniorlandsholdet.
Det skal også nævnes at Svend var medlem af bestyrelsen i Bagsværd I.F. Under dette virke var han i 1972
med til at stifte den klub som vi i dag kender som Bagsværd Atletik Club. Svend fortsatte
bestyrelsesarbejdet i Bagsværd Atletik Club og var blandt andet med til at beslutte hvordan klubtøjet i dag
ser ud.
Udover at træne på højt niveau i slut 70´erne og start 80´erne var Svend også træner for ungdomsløberne i
klubben. Også dengang havde Bagsværd AC en stærk ungdomsafdeling, som under Svends vinger
præsterede at vinde adskillige mesterskaber både individuelt og på hold. En af de atleter Svend trænede
som ungdoms løber, nemlig Lars Gonnsen er nu igen at finde i klubbens masterafdeling.
Op igennem 90´erne fortsatte Svend som aktiv løber og træner for klubbens veteraner. Svend havde her
stadig et højt løbe niveau på distancerne 1500 m. til marathon og har sat mange klubrekorder gennem
tiderne. Hans tidligere høje løbe niveau, betyder at den dag i dag, har han stadig flere klubrekorder på alt
fra 1000 m. til marathon distancen. Svend afsluttede sin flotte løbe karriere på konkurrence niveau i 2006.
Svend har helliget sig med træning af mastergruppen af langdistanceløberne de sidste 15 år. Her har Svend
opnået stor respekt fra atleterne og har bistået med at udvikle løberne og implanteret de nyeste trends i
træningen. Mange af de master atleter som træner under Svend har opnået flotte placeringer og vundet
mesterskaber både individuelt og på hold. Blandt andet kan nævnes at Svend har trænet Mette Mønhcke til
at opnå Europamesterskab på 5.000 m. og 10.000 m.
Bestyrelsen vil gerne indstille dig Svend til udnævnelse som æresmedlem af Bagsværd Atletik Club, som tak
for alt hvad du har gjort for klubben og forhåbentlig stadig vil gøre for klubben. Selv om du bliver udnævnt
til æresmedlem, vil du stadig have tale og stemmeret til generalforsamling og kan stille op til stævner på
lige fod med de andre medlemmer i Bagsværd Atletik Club.

2. Mogens Larsen:
Var med til at stifte Bagsværd Atletik Club i 1972, som var en sammenslutning af Gladsaxe Idræts Forenings
Atletik-afdeling og afdelingen for Bagsværd Idrætsforening. Atletikken blev i 1971 ”forvist ” til Bagsværd
stadion, da kommunen ikke ønskede et fodboldstadion omkranset at atletikbaner. Først i 1995 fik Bagsværd
Stadion tartanbane, 23 år efter de var lovet.
Mogens har stadig en klubrekord fra 1975 i fem-kamp i aldersklassen 40 -44, her 45 år senere er han stadig
aktiv, hvor han kastede så langt i kugle, vægt og hammer at han har klubrekorden i sin aldersgruppe.
Ikke nok med det så har han stadig klubrekorden i aldersklassen 40 -44 i 100, 200 og 110 m hæk.
Mogens har altid været flik til at tage imod nye atleter, om det så har været løbere eller kastere. Er selv
blevet tilbudt træning i kugle mv., måske det var værd at overveje det, da hammer, spyd og vægtrkorder er
vakant for min aldersgruppe.

I vinterhalvåret er Mogens aktiv med gymnastikken og holder øje med, at de der deltager, er medlemmer
og har betalt kontingent. Selv om det er andre som styrer tropperne, så har det været Mogens, der har haft
styr på haltiden.
Selv tirsdagstræningen hvor Mogens har deltaget i hold 3’s intervaltræning, har han taget imod nye løbere
og sikrede sig at de blev meldt ind i klubben, tidligere skete det med en udfyldt indmeldelsesblanket som
blev lagt i postkassen og her sikrede Mogens sig at den blev udfyldt.
Mogens har været en flittig hjælper, både som dommer til DT og ungdomsstævner, hvilket vi som klub har
været glade for og håber at vi stadigvæk kan få hjælp af dig.
Gennem de sidste mange år har du været kritisk revisor og senere revisor. Hvor vedtægterne blev ændret
til revisor. Da vi fik vores administrations- -og bogføringssystem, fik du adgang til bogføringssystemet og her
har du kunne følge med i om medlemmerne har betalt, og for de som kun deltager i gymnastikken, har du
af egen drift rykket dem. Hvis de har haft problemer med selve betalingsdelen, har du skabt kontakt
mellem medlemmet og kassereren. Dette arbejde sætter vi som bestyrelse/kasserer stor pris på og håber
at samarbejdet kan fortsætte.
Når man har været med til at stifte en forening, uanset om det er en sammenlægning af to
atletikforeninger som snart har 50 år på bagen, så har man en del følelser for den. Både som klub, men
også for klubbens eksistens. Dette kommer til udtryk ved både at sikre at deltagerne bliver meldt ind i
klubben, men også at klubben stadig vil bestå økonomisk.
Vi vil gerne udnævne dig som æresmedlem af Bagsværd Atletik Club som tak for alt hvad du har gjort for
klubben og forhåbentlig stadig vil gøre for klubben. Selv om vi udnævner dig som æresmedlem, vil du stadig
have tale og stemmeret til generalforsamling og kan stille op til stævner på lige fod med de andre
medlemmer i Bagsværd Atletik Club.
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