
Beretning for 2020 til generalforsamlingen 31-aug-2021 

Kære alle, 

Tak for jeres fremmøde. Tak for jeres engagement. 

Igen i år er bestyrelsens beretning præget af, at det meste allerede er sagt eller skrevet. 

 

Det har godt nok været det mærkeligste år at komme igennem…. Altså 2020….Meget præget af aflysninger 

og Corona, så aktivitetsniveauet var ikke så højt…. 

Og alligevel: 

Vi fik taget nogle vigtige beslutninger og fik sat processen omkring eget tidtagningsanlæg i gang. Gruppen, 

der skal administrere anlægget er blevet trænet og efter et par hurdler, skal det nok lykkes at få det hele op 

at køre. 

Vi besluttede at alle trænere skal fremstå med mere synlig klub-identitet, så da kontrakterne for år 2021 

skulle underskrives blev det også med udlevering af t-shirt og jakke til alle trænere. De der er kommet til 

sidenhen, skal selvfølgelig også have, så det arbejdes der på. 

Vi fik ikke holdt så mange arrangementer, som vi gerne ville pga corona (og det er fortsat ind i 2021), men 

det blev til en meget vellykket DM i kastemangekamp og vægtkast for ungdom, senior og masters. Der blev 

sat både ungdoms, senior og masters rekorder og deltagerne var glade, så det kan vi godt være stolte af. Nu 

skal vi så bare have kommunen til at blive færdige med kuglestødsanlægget nede på kast til når vi prøver at 

gentage succesen i 2021. 

For klubbens løbere og motionister introducerede motionsafdelingen et BAC-løb, som Jakob kommer mere 

ind på, og ellers var de fleste stævner, vi besøgte prægede af begrænsninger og afstand. 

At lugte af sprit og være negativ, skulle til at være positivt… den joke er ved at være fortærsket og træls nu. 

Vi vil gerne videre. 

Igen i år er jeg superglad for og stolt af at eliten og talenterne udvikler sig og motionisterne, bredden og 

ungdommen trives. Det var hårdt for alle at skulle løbe hverdagen i gang igen efter corona-nedlukning. 

Næste års beretning vil dække mere om dette. 

For at se lidt frem skal det nævnes, at vi nu til november regner med at samle op på den lovede middag for 

dem, der stiller op og hjælper til klubbens stævner, når vi har gæster ude fra. Det fortjener I, der altid er der 

i klub-livets ånd og giver lidt af jeres tid til en fælles sag. Tak for det. 

Til næste år i maj bliver klubben Bagsværd Atletik Club, BAC, som vi kom til at hedde efter flytning fra 

Gladsaxe Stadion til Bagsværd, 50 år. Det jubilæum skal selvfølgelig fejres, og mon ikke tidtagningsanlægget 

fungerer til den tid, og mon ikke vores kuglestød på kast og det nye træningstilløb på kast er færdiganlagt til 

den tid, så vi kan lave et lille stævne til jubilæet? Det håber vi på. 

Vi håber også på, der kommer nogle dommerkurser så de, der gerne vil uddannes til dommere, kan komme 

afsted. Vi er ikke så mange tilbage i klubben med dommerkort, så hvis vi vil have aktivitet, skal vi have 

korpset udvidet, og der er heldigvis flere, der gerne vil uddannes, og måske der er endnu flere, hvis det 

bliver et kursus på eget stadion eller et der ligger tæt på � 
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Kigger vi lidt på os selv, så er alle pladser i bestyrelsen besat og alle genopstiller igen. Det er et rigtig godt 

fundament at arbejde ud fra. 

Det er dejligt, at vi har mange engagerede trænere, og der er plads til flere, for vi mangler nemlig altid 

hænder til den udvikling vi så gerne vil gennemgå. 

At være en del af en forening er noget særligt. Man er en del af noget større end sig selv og med den 

indsats I selv yder, er I med til at få foreningen til at vokse og blive endnu større. 

Det betyder meget, at vi står sammen og løfter i flok. Ene gør stærk, men sjældent lykkelig. At løfte i flok 

gør stærkere og det er sjovt og bidrager til alles lykke. 

Bestyrelsens visioner for fremtiden er netop at få foreningstanken til at blomstre i klubben. 

Vi mangler også stadig, nogle der kan bygge kasser til spring eller kan hjælpe med vores redskaber og 

oprydning isammen med Kim (klubben betaler alle udgifter, så det er jeres tid, vi beder om). Det ville være 

fantastisk med en ressource bank. 

Vi har i bestyrelsen besluttet at lægge ind i budgettet, at vi udvider vores redskabs kapacitet, så vi får nogle 

styrketræningsredskaber, vi kan benytte i og lige ude foran cykelklubhuset. Vi må ikke løfte tunge vægte 

derinde, og der er ikke så højt til loftet, men udstyret kan bo der, og så kan der trænes ude i gården med 

nogle pound-pads under, så vægtene ikke skades, hvis de smides. I får lov at være med til at stemme om 

budgettet, så vi ikke bare snolder uden jeres vidende. 

Husk fortsat ved brug af cykelklubhuset, at det kan spores hvem der har låst op, så hvis vi skulle glemme at 

tømme skrald, vaske op, rydde af eller lignende, så kan kommunen se, hvem der skal have regningen. Der 

er ikke nogen som gør rent eller tømmer skrald for os i cykelklubhuset. Det skal forlades, som havde man 

lejet et sommerhus.  

Vi har igen fået et fint tilskud fra OK, hvor medlemmer har oprettet mikro sponsorat til os via deres OK-

benzin kort. Hvis endnu flere gør dette, vil det give endnu større afkast. 

Og så skal jeg selvfølgelig ikke glemme at nævne LØBEREN som altid er der for klubben med rabatter og 

gode tilbud. 

 

Fokus for 2021 har været/er: 

At få løbet holdene og aktiviteterne i gang igen efter corona og få tidtagningsanlægget op at køre. Og så 

skal vi blive klar til en vinter med ombygning af vægtsal og måske med nye vaner for brug af hal og 

udeanlæg efter at vi nu i 1½ vinter har prøvet at være udendørs. 

Vi har ikke glemt hjemmesiden, men det har ikke været muligt at arbejde med denne og få en gruppe i gang 

virtuelt. Vi ønsker os en ny hjemmeside med bedre funktioner til stævnetilmelding og information. 

Der er økonomi til at sikre ordentlige løsninger.  

I det hele taget kan vi godt bruge flere hænder til det administrative for det at annoncere stævner og 

tilmelde til arrangør, er også en vigtig opgave. Den kan varetages hjemme fra sofaen, og vi har talt om, at få 

en til at gøre det på en træner kontrakt, så der dækkes lidt af de timer, der lægges i det. 
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Vores facebook sider/grupper er kommet mere i system, og vi er blevet bedre til at kommunikere ud til 

Danmark om, hvad vi foretager os. Det er også OK med lidt hverdagshistorier om, hvor skøn en tur eller en 

træning har været.  

 

Arbejdet i klubben udføres som altid på frivillig basis af engagerede mennesker, som giver deres tid uden at 

forvente at få løn. Foreningstanken, klubmiljøet bygger på frivillighed og fællesskab. Her er altid plads til 

flere hænder og nye ideer, især hvis dem med ideerne også kan være med til at føre dem ud i livet. 

Skulle I her i aften undre jer over hvorfor noget ikke er gjort anderledes og hvis i er utilfredse, så overvej, 

om I kan bidrage selv til at drive tingene i en retning der er mere attraktiv for jer. Det er muligt, men det 

kræver en indsats fra jer selv, for alle her i bestyrelsen og alle trænerne i klubben har gjort deres 

allerbedste. 

Formandsarbejdet kræver nærvær og engagement. Det vil jeg rigtig gerne bidrage med. Som I ved, har jeg 

flere kasketter på i min hverdag, og har også et krævende fuldtidsarbejde, så hvis der sidder nogen i 

flokken, som kan tilbyde det engagement og nærvær som denne post kræver, så hold jer ikke tilbage med 

at tilbyde jeres kandidatur. Jeg er ikke på valg i år, men næste år… Så der er god tid til at lære. Jeg kommer 

til at rejse mere i fremtiden, så jeg bliver ikke bedre kvalificeret end nu… 

 

Med en stor tak til alle jer trænere, atleter og til bestyrelsens medlemmer, vil jeg give depechen videre til 

udvalgene. 

 

 


