Referat for bestyrelsesmøde
Mandag d. 1. februar 2021 kl. 19.00 – 21.00, via skype
Til stede: Merete, Anders, Michael, John, Ane, Jørgen, Janne, Jytte, Henrik
Fraværende: Ingen
Referent: Jørgen

1) Godkendelse af dagsorden
Vedtaget.
2) Kommende generalforsamling
Praktikaliteter: Forsamlingen udskydes til et senere tidspunkt, hvor Corona restriktionerne
muliggør at vi igen kan mødes fysisk. Den vil (igen) blive varslet to uger før, Anders
skriver tekst som Janne lægger på hjemmesiden.
Ingen indkommende forslag er modtaget indtil videre.
Michael gennemgik regnskabet for 2020 (det er endnu ikke revideret). Underskuddet blev
ca. 96.000 kr.
Klubben blev bevilliget et ekstraordinært vedligeholdelsestilskud for 2020 på kr. 36.294 til
flisebelægning ved klubhuset. Tilskuddet er indregnet i lokale tilskuddet for 2020, der
udbetales med 3 rater i 2020 og 1 rate i 2021 (Q1), den sidste rate er slutafregningen. Det
bevilligede tilskud er derfor løbende blevet udbetalt. Klubbens nettoudgift for
flisebelægningen er derfor kr. 113.840 - 36.294 = kr. 77 546.
Budgetforslaget for 2021 er udarbejdet med tre scenarier, hvor det antages at Corona
påvirker klubaktiviteterne med 0%, 50 % samt 100 % (sidstnævnte svarer da omtrentligt
til det vi har oplevet i 2020). Alle tre budgetter viser små underskud eller nul.
3) Flytning af DM-nat
DM-nat flyttes til den 6. eller 13. november, efter drøftelse med DOF. Anders sørger for at
få bekræftelse fra DOF's stævneudvalg, så vores stævneledelse kan blive informeret om
den nye dato og planlægge derefter.
4) SMUK
Forberedelse i gang. Egen hjemmeside (for SMUK i Roskilde) skal oprettes, Ane aftaler
med Inge.
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5) Hjertestarter
John foreslår at vi, finansieret af Trygfonden, indkøber hjertestarter til ca. 12.000 kr.,
hertil kommer knap 1.000 kr./år til service. Den skal monteres i klubhuset (indendørs) og
kan da tages med ud til diverse, i al fald større, arrangementer. Bestyrelsen bakker idéen
op, John aftaler videre.
6) Træning og klubaktiviteter under nedlukning
Der er mange Corona baner der kan løbes, men det er derudover vanskeligt at iværksætte
andre tiltag som kan opmuntre medlemmer til - selv i denne tid - at komme ud at løbe.
Når vi igen må samles 10 personer, kan tirsdagstræning genoptages, med de samme
praktiske forbehold som anvendt før jul.
Janne aftaler planlagt byløb med Søren N.
7) Donation til DOF
Andre klubber har doneret til vores nødlidende forbund. Det blev besluttet p.t. ikke at
iværksætte nogen donation, før vi ved lidt mere.
8) Næste møde
8. marts hhv. 12. april.
9) Eventuelt
Coronacup-baner planlægges formaliseret under Østkredsen.

