Kerteminde Tri Klub
Referat, bestyrelsesmøde den 10. januar 2018.
Sted: Mosevangen 114
Tilstede: Dennis, Michael, Dina, Kai, Martin og Trine - Afbud: Karina, Uffe, Søren

Referat:
Pkt. 1 - Godkendelse af seneste referat:
Referat godkendt.
Pkt. 2 – Nyt fra formanden:
Vi er nu blevet truet med advokat, i sagen om ulovlig brug af billede på vores hjemmeside. Formaden forsøger
at få ”rabat” på det krævede beløb, ellers må vi bide i det sure æble og betale.
Pkt. 3 – nyt fra kassereren:
Vi forbliver medlem af Dansk Triatlon Forbund. Der bliver skrevet ud til medlemmerne at
kontingentopkrævning bliver udsendt her sidst i januar, og forfalder til betaling senest ultimo februar.
Kontingentet dækker kalenderåret 2018.
Kontingentet ændres tilbage til det gamle grundet licensbetalingen til Dansk Triatlon Forbund.
Kontingent satser:
Børn op til og med 14 år: kr. 100
Personer fra 15 år og opefter: kr. 600 (incl. licens)
Familiekontingent (ægtepar eller samlever): 1.000 kr.
Støtte medlem (tidligere passivt medlem): kr. 100 (der kan kun deltages i løbetræning).
Pkt. 4 – status diverse udvalg:
Svømmetræning: tovholder Dennis.

Der er fortsat for lidt livreddere, pt 4 stk. Der er tale om at vi kan blive nødt til at droppe fredagstræningen, så
det kun er søndag. En livredder koster kr. 400 pr. time, og det kan blive et alternativ at betale for livredder de
dage der ikke dækkes ind. Sidste fredagssvømning er den 22/1. såfremt der ikke skaffes flere livreddere. Det
undersøges, om der kan svømmes i Nyborg sammen med Nyborg TRI Klub. Dennis tager kontakt til Nyborg
svømmeklub.
Cykeltræning: tovholder Søren

27. januar 2018 arrangeres spinning i motionscentret med Torben Gommesen. Opslag kommer på
hjemmesiden.

Løbetræning: tovholder Trine

Intet nyt.
Klubtøj: tovholder Brian og Søren

Gule T-shirt (klubtrøjen) skal genoptrykker ved Hejtex så vi har et lille lager. Søren tager kontakt.
Hjemmesiden og FB: tovholder Martin

Hjemmesiden opdateres. Ajourfører endvidere medlemsliste, den får Martin af Kai.
Sociale arrangementer: tovholder Karina

Da der ikke var stor nok tilslutning til ”julefrokost” holdes der i stedet spisning på Pronto den 26. januar 2018
for dem der har mulighed og lyst.
Stævner:

Trine sørger for at sætte beachflag igang, et med kun triklubben logo, og et med alle sponsornavne. Søren
rykkes for logoer.
Trine bestiller 300 stk. nye medaljesnorer til stævner med tryk af vores logo, så kan de bruges år for år.
Omvendt tristævne afholdes 25. februar. Løb, cykel og svømning. Tovholder Michael og Martin. Nyborg triklub
inviteres med. Opslag kommer på hjemmesiden snarest.
Der er nedsat et stævneudvalg til afvikling af vort stævne 24. juni 2018. I næste uge laves opslag på
hjemmeside. Hvis der er medlemmer der er interesseret i at hjælpe til med at organisere stævnet, så giv lige
en besked til formanden, eller en anden fra bestyrelsen.
Lundsgårdsløbet - Dina, Søren og Karina tager fat i Rudolf og får lavet et møde.
Sponsorer: tovholder Søren

Intet nyt
Pkt. 5- mødekalender:

Næste bestyrelsesmøde – mandag den 19. februar kl. 19.30 hos Martin
(Hulvejsbakken 5).

Pkt. 6 – eventuelt:
Intet

