Referat for bestyrelsesmøde
Mandag d. 24. juni 2019 kl. 19.00 – 21.00 i Nordpilen
Til stede: Michael, Janne, John, Ane, Jørgen
Fraværende: Caroline, Max
Referent: Jørgen

1) Godkendelse af dagsorden
Vedtaget.
2) Referat fra sidste møde og opfølgning fra sidst
Jørgen indarbejder Johns tilføjelser, så referatet kan lægges på hjemmesiden.
Michael skriver til intensivkursus-arbejdsgruppen for at få status (og høre om kurset
planlægges efter sommerferien eller først senere). Såfremt kurset udsættes søges
klubbens medlemmer informeret herom snarest mulig. Note efter mødet: Kurset
udsættes til 2020.
Michael og Jørgen venter med at foretage opringninger til godsejere før forbundet har
afholdt de allerede varslede intromøder.
Ane har, til påskeløb 2020, fået tilbud fra Lalolk, der indebærer en begrænset forudbetaling
(i modsætning til det tidligere modtagne andet tilbud). Bestyrelsen var enige om at
klubben tager mod tilbuddet. Ane aftaler.
3) Spørgeskema
John udfylder spørgeskema (til senest 30. juni). Hvis vi bliver udvalgt blandt de 10 klubber
må vi i klubben efterfølgende finde ud af hvordan vi kan stille tilfredsstillende op, f.eks. via
en klubaften.

4) Fastlægge klubmesterskab og klubfest
Da det bør placeres en lørdag, kan vi ikke umiddelbart benytte et VTR-løb, men Janne
spørger VTR-gruppen v. Mogens om ét (i f.eks. første del af november) kan flyttes til en
lørdag eftermiddag. Glipper det med et VTR løb spørger Janne f.eks. Kim om han har lyst
til at arrangere løbet.
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5) VTR-planlægning
Der er planlægningsmøde i august, Mogens deltager fra klubben.
6) Arbejdsgruppe om klubsamarbejde i Østkredsen
Skal Cph O genoplives? I så fald vil det denne gang blive som et breddeprojekt og ikke et
eliteprojekt. Michael spørger Kent og Jakob S. om én af dem har lyst til at deltage i
arbejdsgruppen. Klubledermøde er først den 4. november, hvor arbejdsgruppens
løsningsforslag skal præsenteres.
7) Aflønning af gymnastiktræner
Punktet tages op igen ved næste møde (den 19. august), når også Max deltager.
8) Efterårets aktiviteter
Mulige klubture til Sverige er 28.-29. september (Blekinge hhv. Skåne) eller 5.-6. oktober
(Falkdrevet ved Karlshamn, eller Älgot Cup i Skåne). Holdningen var at sidstnævnte
weekend nok er bedst, bl.a. da der i september er en række weekends med andre oarrangementer. Ane undersøger overnatningsmulighed (4.-6. oktober) på Bromölla
Camping.
9) Nyt fra udvalgene og kommende arrangementer
Klubaften om Riga den 10. september.
Roskilde 3-dages er torsdag 15. samt 20. og 27. (begge tirsdage) august. Asger
arrangerer sidstnævnte.
Til SMUK, den 3. september, er der p.t. 196 tilmeldte, stort set det samme som på samme
tidspunkt sidste år. Fortræning bliver 21. og 28. august kl. 18 (onsdage).
Tirsdag den 8. oktober planlægges en lille introduktion til gymnastik (før træningen), inden
selve gymnastiksæsonen begynder (torsdage kl. 19-20).
Michael spørger 2 x Claus om de vil arrangere MBTO en torsdag (inden gymnastik starter
medio oktober).

