
Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 tirsdag d. 06/03 2018 kl 19:00. 
 
Hvor: Klublokalerne 
Tilstede: Torben Snowman, Flemming Christiansen, Morten Hansen, John Pihl,  suppl. Ole Jensen. 
 
 
DAGSORDEN: 
 
1. Formanden  

• Kort evaluering af Generalforsamlingen, god deltagelse og behagelig tone, fin 
løsning med Flemming som kasserer og Torben som formand. 

• Styregruppen for Stålmanden holder 1. møde onsdag den 14/3 – Torben og Morten 
deltager. Der har været/er mange problemer med det nye setup, hvor DGI er 
hovedansvarlig. Forhåbentlig kan den etablerede styregruppe få løst problemerne 
tilfredsstillende, så arrangører og deltagere får et godt stævne. 

• Repræsentantskabsmøde Halsnæs Idrætsråd onsdag den 21/3. Torben er 
forhindret i deltagelse, så Morten møder i stedet op. 

• Uddannelse af trafikofficials. Vi får besked så sent, at vi ikke kan nå finde nogen. 
Tri-afd vil gerne have uddannet folk og tager det op på deres næste møde. Det ville 
være godt for klubben hvis der blev uddannet 4-5 medlemmer. 

• Sundhedsugen (uge 20) i Halsnæs. Arrangementet falder sammen med Mallorca-
klubturen og Tri-afd har også andre gøremål i den uge, så vi springer over i år. 

 
2.  Kassereren 

• Torben varetager jobbet lidt endnu med Flemming på sidelinien. Klubmodulet skal 
op at køre så regnskabet kan lægges herover. Rie vil gerne hjælpe i 
overgangsperioden. 

• Vi nærmer os 100 medlemmer (98, hvoraf 3 mangler at betale). Tri afdelingen er 20, 
hvoraf 2 mangler at betale. 
 

3. Klubtøj 
• Poul Visby var oprindeligt tovholder, men har trukket sig ud. Torben har derefter 

været i dialog med Verge, for at få fastlagt tøjdesign selvom vore sponsorreklamer 
ikke foreligger i de rigtige fil-formater. 

• Torben og John sætter sig sammen mandag den 12/3 for at finde nogle 
designforslag. 

• Tri-afdelingen kører med Morten som ansvarlig. 
 
4. Aktivitetskalender for hele året 

• Der skal udarbejdes en kalender, som lægges på hjemmesiden, så alle kan se, 
hvad der sker i løbet af året. Torben fremlagde et oplæg og fik supplerende 
bemærkninger hertil, så kalenderen er klar i løbet af kort tid. 

• Tri-afdelingen har allerede deres i Klub-modulet 
• Det drøftedes også at lave en aktivitetskalender for bestyrelsesarbejdet. Drøftes på 

næste møde. 
 
5.  Vintercup 

• Arrangement fik en fin afvikling og Fl. H var særlig tilfreds med at så mange 
hjælpere havde meldt sig frivilligt. 

• Damerne havde fundet nogle gamle, men helt nye FMC T-shirts, så kantineholdet 
fremstod professionelt ved bespisningen. Så det skal indføres ved fremtidige 
arrangementer. 



• Vintercuppen afvikles og overskud deles af de 8 klubber, som indgår i samarbejdet, 
så vi har mulighed for at stå over uden at miste andel i overskuddet. Hidtil har vi 
taget afslutningsløbet hvert år og det gør vi også i 2019. 

 
6. Klubmodul 
• Torben og Morten skal igang med udarbejdelse af ny hjemmeside og administrativ 

opsætning. John meldte sig også som deltager og Torben/John kigger på 1. oplæg 
12/3. 

• Der skal findes administratorer til vedligeholdelse/opdatering, når systemet skal i 
luften.  

 
7. Arbejdsopgaver i klubben 
• Opgaveliste (uden Tri-afdelingen) blev gennemgået og justeret. 

a. Rengøring af klublokaler: Pia Christiansen og Tine Bülow vil gerne bistå Karin 
Funt 

b. Holdledere uændret for H! og H2. H3 opfordres Rie og Aase til stå for. Torben 
kontakter dem. 

c. Åbningsvagter bibeholdes indtil videre, men selvindskrivning overvejes nu 
hvor der er adgang for alle via nøgleskabet. John overtager Torbens 
åbningsvagter. 

d. Tøjindkøb bliver fremover via Verge’s hjemmeside 
e. Mallorca klubtur eller nyt rejsemål overgår til bestyrelsen 
f. Glöggaften ved Søren. Torben kontakter Søren om tilsagn. 

• Tri-afdelingen er med i klubbens cykeltræning, mens svømning og løb foregår i Tri-
afdelingens regi. Tilmelding og evt. aflysninger sker lukket Facebook-gruppe, som 
p.t udsender 6-7 mails per uge. Tri-afdelingen vil gerne lave den til en fælles lukket 
Facebook-gruppe for alle klubbens medlemmer. 

• Ændring af tilskudsprincip 
a. Det er bestyrelsens holdning, at man skal yde for at nyde – vel vidende at 

ikke alle har mulighed for dette. 
b. Derfor har bestyrelsen besluttet, set i relation til medlemskontingentet, at 

begrænse tilskuddet til maksimum 3 arrangementer per medlem efter frit valg. 
 
8. Cykel- og sociale aktiviteter 
• Åbningsløb Skærtorsdag den 29., med efterfølgende hygge/spisning 

a. Torben kontakter Fuzzy om afvikling af åbningsløb 
b. Festudvalget aktiveres til den sociale del, af Torben 

• Udendørssæsonen starter 7. april, men det er holdlederne der melder ud og evt. 
aflyser via holdledernes blog 

• Skal vi lave tilmelding/klubtur til Sjælland på tværs? 
a. Tages op på næste bestyrelsesmøde. 

  
9. Tri afdelingen 

• Betaling af kontingent og licens adskilles, idet licensbetaling gælder et år fra 
tilmeldingsdato og er individuel for hver triatlet. Kontingentet kommer herefter til at 
følge FMC princip med fuldt kontingent frem til 31/07 og derefter halvt kontingent. 

• Aktiviteter 
a. Der bruges træner ved svømning, kr. 250 per gang 
b. Mindre materielindkøb 
c. Lukket Facebook-gruppe tilgængelig for alle medlemmer 

• Morten kontakter Henriette og Thomas Lindgren for indmeldelse i klubben 



• Flemming kontakter Brian og Teddy  
 
 
10.  Næste møder 

• Ons 25. april kl. 19:00 i klublokalerne 
• Ons 20. juni kl 19:00 i klublokalerne 

 
 
Mødet hævet kl. 21.05 


