Kerteminde Tri Klub
Referat, bestyrelsesmøde den 4. april 2018.
Sted: Kystvej 25
Tilstede: Karina, Dina, Kai, Martin og Trine - Afbud: Uffe, Søren

Referat:
Pkt. 1 - Godkendelse af seneste referat:
Referat godkendt.
Pkt. 2 – Nyt fra formanden:
Vi bliver desværre nødt til at melde fra overfor arrangement for udskolingen, da det finder sted i arbejdstiden.

Pkt. 3 – nyt fra kassereren:
Kai tager kontakt til Søren for udarbejdelse af budget for 2018.
Pkt. 4 – status diverse udvalg:
Svømmetræning: tovholder Karina

Svømning fortsætter til medio maj, og der er så at sige dækket ind med livreddere.
Allerede nu er der tilmeldt livreddere for kommende sæson, fra september:
Preben, Stinne, Lisbeth, Karina, Brian, Mads. Der mangler 4 for at få det helt passet ind. Vi får i den nye sæson
svømmetræning tirsdag, og vi får onsdag sammen med frømændene og endelig Søndag også. Så 3 gange
svømning om ugen. Såfremt det er en helligdag på svømmedagen, vil denne blive aflyst.

Cykeltræning: tovholder Søren/Dina

Dina / Søren taler med Torben Gommesen, om træning hver 2. Uge, og hvor mange deltagere der skal være
for han bibeholder træningen.
Endvidere er der fast træning HVER onsdag kl. 17.00 for ALLE med Lars Andersson, og Michael Elstrøm.

Løbetræning: tovholder Trine/Preben

Intet nyt.

Hjemmesiden og FB: tovholder Martin

Karinas søn og en kammerat laver en ny og mere tidssvarende hjemmeside.

Sociale arrangementer: tovholder Karina

Det er bestyrelsens ambition, at der skal arrangeres et hyggearrangement en gang om måneden med
spisning/hygge. Evt. før eller efter svømning, eller en hverdag efter løb.
Stævner:

Multi-man i Munkebo giver klubben tilskud til. Kvittering på betaling forevises kassereren, og tilskud udbetles.
Lundsgaardsløbet:
Er fastlagt til søndag den 2. juni. Karina laver et opslag /pressemeddelelse til Lundsgaardsløbet. Alle
medlemmer opfordres til at hjælpe med at promovere løbet, da overskuddet går til klubben.
Hyggeman:
Brian, Maria kan hjælpe dagene op til, men ikke dagen. Mads, Lisbeth, Henrik og Karina, Kai, Trine, Martin,
Henrik Wedel. Der skal laves et møde hvor der laves grupperinger af de forskellige opgaver. Der arrangeres
møde den 23.4 kl 19.00 på Kulturhus Fjorden.
Kai tager fat i Gitte fra campingpladsen om hun vil give tilbud på, overnatning/forplejning i forbindelse med
stævnet.
Atletguide står Karina og Martin for, og med svar af spørgsmål på stævnedagen. Karina retter til endnu engang
og lægger den op på FB.

Sponsorer: tovholder Søren

Intet nyt
Pkt. 5- mødekalender:

Næste bestyrelsesmøde: onsdag den 2. maj kl 19.30 hos Trine. Damgårds Alle
107
Pkt. 6 – eventuelt:
Intet

