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Referat af

Bestyrelsesmøde
Mandag d. 11. december 2017 kl. 19.00 – 21.00 hos
Jørgen
Tilstede: Per, Janne, Caroline, Ane, John, Michael, Jørgen, Max
Afbud: Referent: Jørgen
Kagemedbringer: Michael og Jørgen

1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2) Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning
Jørgen får afsluttet mødereferatet fra den 30. oktober (én rettelse, om SMUK-hjemmeside) og
mailer til Janne, så det kan lægges på hjemmesiden.
Michael har i sit ringbind kun kunnet finde børneattester på to. Max indhenter attester på de
øvrige aftalte.
Michael skriver ud mht at arrangere optagelsesløb (på Sankt Hans samt i Boserup, som ét
løb) for politiet den 28. januar 2018.

3) Overblik til generalforsamling og fastlæggelse af budget for 2018
Regnskabet udsendes denne gang på okr list (da nogle sidste år efterspurgte at regnskabet
kunne ses inden generalforsamlingen).
På valg er Per (SI-udstyr er ikke herunder, Michael spørger om Mogens vil overtage denne
del). Der mangler desuden (fortsat) formand for kommunikationsudvalget. Alle øvrige i
bestyrelsen vil gerne genopstille.
På valg er formand og alle udvalgsformænd Per i Hus- og materieludvalget (SI-udstyr er ikke
herunder, Michael spørger om Mogens vil overtage denne del) ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen skal spørge et par potentielle emner
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Budget for 2018:
Som noget nyt sættes rengøring på budgettet. Caroline undersøger nærmere.
Der budgetteres i 2018 med et underskud på ca. 86.000,-. Dette skal ses i lyset af at der
tidligere er budgetteret med underskud, men at regnskabet erfaringsmæssigt oftest ender med
et mindre underskud end budgetteret, eller ligefrem med overskud – og det ser ud til at gå lige
sådan for 2017.
Ved næste bestyrelsesmøde vælges weekend til klubtur, f.eks. til Sydsverige.
Mht vedtægtsændring har Max udsendt forslag til formulering, dette blev bifaldet/støttet af
bestyrelsen. Michael lægger teksten ind i de eksisterende vedtægter.
Michael luftede idéen om at have et tema til generalforsamlingen, for at gøre forsamlingen
mere livlig og ikke udelukkende at drøfte og beslutte de sædvanlige mange administrative
emner.
Næste bestyrelsesmøde bliver mandag den 8. januar 2018.

4) Nyt fra udvalgene, opfølgning før ferien og kommende arrangementer
NatCup 2017-18 afvikles den 24. januar 2018. Michael kontakter Martin mht om stævnecenter
er i Tunehallen eller på skolen.
Danish Spring er den 23.-25. marts 2018. P.t er der kun 15 tilmeldte, men der er styr på
forberedelsen.
DM Nat afholder vi den 6. oktober 2018. Anders Laage Kragh er stævneleder. Foreløbig skal
kræfterne samles om Danish Spring.

5) Eventuelt
RIU har inviteret til den årlige idrætsfest i Roskildehallerne. Kommunen giver/dækker for alle
DM-guldmedaljetagere og alle medaljetagere ved EM og VM, mens klubben dækker for disses
ledsagere og øvrige DM medaljetagere. Guldmedaljevindere fra 2017 er Andreas, Inge, Janne,
Katrine, Jette samt Ole S.
Indstilling af disse skal ske til RIU inden den 1. januar, mens øvrige gæster (øvrige
medaljevindere samt disses ledsagere) skal være tilmeldt senest den 15. januar. Jørgen står
for dette (og drøfter, når nødvendigt, med Henrik, der har stået for det tidligere år).
John kontakter ny outdoor efterskole i Boserup mhp et fremtidigt samarbejde.

