
Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 tirsdag d. 12/03 2019 kl. 18:00. 
 
Hvor:   Klublokalet 
Deltagere:  Torben Snowman, Morten Hansen, Flemming Christiansen, John Pihl, Ole 

Jensen. 
Afbud: Per Lunderød, indkaldt vedr. punkt 4. 
 
 
DAGSORDEN: 
 
 

1. Formanden  
• Det kolde vand i køkkenet troede alle var løst, men der er fortsat problemer. 

Tilsyneladende kun i weekender hvor skolen ikke selv bruger af 
vandforsyningen. Så noget tyder på, at der er varmerør som ligger for tæt på 
koldtvandsinstallationen. Skolen bliver kontaktet igen med henblik på en løsning 
af problemet. 

• DIF/DGI foreningspulje er ikke blevet ansøgt om midler i denne omgang. 
Bestyrelsen drøftede forskellige projekter: koldtvandsautomat, nye 
spinningcykler/computer/skærm. overvejes når ny foreningspulje åbnes. 

•  
2. Kassereren 

• Regnskab er oprettet i klubmodul og kassereroverdragelse til Fl. er aftalt til at 
ske den 12/4-19 kl. 10.00 hos formanden. Her skal regnskabsstyringen af Tri 
medlemmers kontingent også afklares (problemet er løbende betaling). 

• Regnskabstal trækkes fra klubmodul over i et excel-regneark, så 
resultatopgørelsen holder uændret lay-out. 

• Resultatopgørelsen for 1/1-8/3 viser for FMC et resultat på 37.033 kr. og for 
Halsnæs Tri et resultat på 5.020 kr. 

• Budgettet og aktiviteter blev gennemgået. 
 

3. Tri-afdelingen 
• Muligheden for støtte fra Nordea fonden til at udbrede Triatlon sporten i 

Danmark er ikke blevet udnyttet af Tri afdelingen. 
• Afdelingsbestyrelsen består af Morten Chr., Fl., Teddy, Per og Brian som klarer 

kommunikationen indbyrdes via Messenger. 
 

4. Hjemmeside/WEB-udvalg/facebook 
• Hjemmeside er i luften. Og mindre justeringer er foretaget på baggrund af 

tilbagemeldinger fra vores medlemmer. 
• Tri afdelingens hjemmeside vil blive ”mørkelagt”, så den kun optræder overfor Tri 

forbundet med hensyn til licens kontingent. 
• Hjemmeside og Facebook problematikker vil blive taget op i webudvalget, idet 

udgangspunktet er, at hjemmesiden skal være det primære informationsmedie. 
 

5.  Klubtøj 
• WEB shop lukket. Tøjet bliver leveret den 12. april 2019. 
• Der vil herefter være et fuldt sortiment af kort trøje-bukser, overgangsjakke 

(langærmet trøje), vindvest, vinterjakke, som dækker alle størrelser – men ikke i 
alle varianter. 

• Cykelsokker med logo str. 42-46 udsolgt. Der vil blive indkøbt en ny sending og 
prisen vil fortsat blive lav. 



 
6. Vintercup 10. marts 

• Stor tilfredshed med arrangementet fra deltagernes side – dog ytrede nogen at 
rundstrækningen var lige kort nok. Fl. har allerede en plan for ændringer til 
ruten. 

• Mødetiden for officials vil blive ændret og dertil lidt forplejning til flagposter, 
mens P-vagt nedlægges og erstattes med skiltning. Skiltning til skolen og bad 
forbedres. 

• Godt at vi var mange officials på alle poster/opgaver. 
 

7. Stålmanden 
• DGI’s Afviklingsaftale blev gennemgået og fik lidt små ændringer/præciseringer. 

TS retter aftalen til og rundsender til bestyrelsen, inden den returneres til DGI 
med underskrift 
 

8. Cykel aktiviteter 
• Bestyrelsen drøftede tilskud til cykelture og motionscykelløb, klubture og 

tovholdere: 
• Tilskud til Klubture: 

o Mallorcatur med 34 tilmeldte 
o Stege Weekendtur 4 dage 24-30 deltagere 

• Tilskud til max. 3 arrangementer af nedenstående per medlem 
• Arrangementer med klub-fællestransport: 

o Esbern Snares Løbet 30/5-19, 110 og 150 km 
o Sjælland på tværs 22/6-19, 137 km (evt. Sjælland Rundt 305 km) 

• Arrangementer ved egen foranstaltning (billigste startgebyr refunderes ved 
anmodning til kassereren. Gennemført løb er selvfølgelig nødvendig for tilskud): 

o Skjoldenæsholmløbet 26/5-19 
o Vätternrundan 14-15/6-19 
o Hærvejsløbet 29/6-19 
o Arresø Rundt 11/8-19 og evt. klubarrangement med spisning bagefter 

• TS indkalder turledere og holdkaptajner til møde om Struktureret træning på 
holdene og Intervaltræning, så der kan blive udarbejdet planer. 

• Deltagere på Mallorcaturen vil blive indkaldt til møde den 4/4-19 kl. 18.00 for 
drøftelse af cykelture, afterbiking og anden social aktivitet 

• Calpe i stedet for Mallorca i 2020? Ruby Rejser afvikler 3 ture i april/maj i år. Så 
det er en tanke værd for 2020.  

• Bestyrelsen var enige om, at det var en god idé at afholde Vedligehold af cykler 
(Lars/Poul) ”hands on”-kursus. TS får aftalt en dato med Lars og Poul. 
 
 

9. Uddannelse af kaptajner og trænere 
• Bestyrelsen vil lægge en interessetilkendegivelse op på hjemmesiden, så 

klubben kan få syn for sagn. 
• Poul og Freddy er tilmeldt DGI’s Kaptajn kursus 

 
 

10.  Næste møder 
• Tirsdag den 21. maj – kl. 18:00 hos Torben 
• Tirsdag den 6. august – kl. 18.00 i klublokalet 


