Kerteminde Tri Klub
Referat, bestyrelsesmøde den 2. maj 2018.
Sted: Damgårds Alle 107
Tilstede: Karina, Dina, Søren, Uffe, Kai og Trine - Afbud: Martin

Referat:
Pkt. 1 - Godkendelse af seneste referat:
Referat godkendt.
Pkt. 2 – Nyt fra formanden:
Skærpede regler for data-opbevaring i den nye dataforordning der træder i kraft 25. maj 2018. Alle
medlemmer skal underskrive erklæring. Formanden udsender materiale.
Det indskærpes overfor bestyrelsen, at person-data kun må opbevares på computer så længe det har en lovlig
og rimelig grund. Derefter skal det slettes.
Formanden sender mail til medlemmer om hvordan man får print af sin licens.

Pkt. 3 – nyt fra kassereren:
Søren sender til formanden kontoudskrift til for 2017 for udarbejdelse af budget for 2018.
Pkt. 4 – status diverse udvalg:
Svømmetræning: tovholder Karina

Så er svømmetiderne faldet på plads for vinteren 2018/19. Vi får i den nye sæson svømmetræning tirsdag, og
vi får onsdag sammen med frømændene og endelig Søndag som i år. Så 3 gange svømning om ugen. Såfremt
det er en helligdag på svømmedagen, vil denne blive aflyst.
Vi mangler stadig 3-4 livreddere for at vagtplanerne kan gå op.

Cykeltræning: tovholder Søren/Dina

Der er nu aftalt træning med Torben Gommesen hver 2. Uge. Man mødes ved Aldi.
Endvidere er der fast enkeltstartstræning HVER onsdag kl. 17.00 for ALLE med Lars Andersson, og Michael
Elstrøm. Man mødes ved Ulriksholm.
Der forsøges lavet en aften hvor vi lærer at lappe cykler, og bruger patroner mv. Henrik Wedel eller Morten
Gommesen.

Løbetræning: tovholder Trine/Preben

Intet nyt.

Hjemmesiden og FB: tovholder Martin

Projektet med den nye hjemmeside kører og forventes klar inden sommerferien.
Sociale arrangementer: tovholder Karina

Den 19. juni laves der et grill arrangement efter løb, på det grønne område ved Kulturhusfjorden. Opslag
kommer på FB. Formanden booker lokale på Kulturhusfjorden.
Stævner:

Multiman:
Flyer med invitation til Hygge-man ilægges alle deltagerposer.
Lundsgaardsløbet:
Karina giver besked til Lundsgaard om at vi gerne hjælper med stævnet, men ikke vil påtage os nogen
økonomisk risiko.
Hygge-man:
Der blev afholdt hjælpermøde den 23. april, og nu er der sat tovholdere på de enkelte arbejdsområder. Der
sendes en mail til medlemmer med opfordring til at hjælpe til før, -under og efter stævnet.
Trine printer flyers og nogle A3-er.
Sponsorer: tovholder Søren

Intet nyt
Pkt. 5- mødekalender:

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 19. juni kl 19.30 på Kulturhusfjorden (efter
grill-arrangement)
Pkt. 6 – eventuelt:
Intet

