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Referat for Bestyrelsesmøde 
Mandag d. 3. december 2018 kl. 19.00 – 21.30 i Nordpilen 
 

Kagemedbringer: Michael 

Referent: Jørgen 

 
Afbud: Caroline 

 

 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 
2) Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning fra sidste møde  

 

Referatet blev godkendt. Jørgen sender endelig version til Janne, så det kan lægges på 

hjemmesiden.  
 

Opfølgning fra sidst: 

 

Tiomila-opfølgning: Det blev foreslået at bede de følgende være primus motor på at samle 
hold: Martin LK på herrer, Ane på damer, John på ungdom. 

 

Jørgen mangler fortsat at vurdere om flyers og velkomstbrev kan/skal smeltes sammen. 

 

Der mangler fortsat tovholder på jubilæum. Konceptet er et jubilæumsløb og efterfølgende 
reception (f.eks. inklusive quiz) en lørdag. Michael spørger om Lars O. og Anders LK vil 

hjælpe til. Lørdag den 6. april 2019 aftaltes som dato, med løb kl. 10-12 og reception fra 

kl. 13. Det blev drøftet at invitere f.eks. andre klubber i nabolaget og kommunen. Michael 

og John laver forslag til hvem der skal inviteres. 
 

 

3) Budget for 2019 

 
Det tegner til at blive et pænt overskud for 2018, bl.a. fordi vi har fået større tilskud til det 

nye tag end antaget, da budgettet blev lagt. 

 

Budgetforslaget fra Max blev gennemgået post for post. Bl.a. kan følgende bemærkes, i 
relation til budgettet: 

 

Det blev drøftet hvor meget tilskud klubben fremover skal give til kørsel ifm. parasport. Det 

blev besluttet at stoppe det automatiske kørselstilskud, men at der i stedet kan søges 

tilskud til særlige arrangementer/aktiviteter. 
 

Klubben vil gøre Andreas kontingentfri igen i 2019, men herefter vil han skulle betale 

normalt kontingent på linje med andre. 
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Lægning af nye fliser foran blev drøftet. Husudvalget drøfter og kan indhente (opdateret) 

tilbud på arbejdet. 
 

Michael fortæller Anders LK at sidstnævnte kan sørge for at klubben indbetaler – frivilligt - 

til "MEOS-licens" (1200 SEK). 

 
De væsentligste fester etc. i 2019 bliver RIU's sportsfest i januar, 50-års jubilæet i april 

samt klubmesterskabsfesten sidst på året. Til RIU's sportsfest sidste år betalte klubben 

både for ledsagere til guldvindere samt for sølv- og bronzevindere (men ikke disses 

ledsagere). Jørgen nævnte at grundet de mange medaljer i 2018 vil det blive en 
omkostning på skønnet 3.000 kr. Kriterierne blev drøftet, og det blev besluttet at forsætte 

med samme kriterier fremover. 

 

Der budgetteres med SMUK-overskud i 2019 på 30.000. Dette vurderer bestyrelsen er 

opnåeligt, selv om deltagerantallet evt. skulle falde lidt i forhold til 2018. 
 

 

4) Generalforsamling 

 
Forberedelserne til generalforsamlingen den 4. februar 2019 skrider frem planmæssigt. De 

enkelte tidsfrister blev kort gennemgået. Janne lægger en "tidlig" invitation på 

hjemmesiden, og den formelle indkaldelse vil da følge, i rette tid. 

 
 

5) Jubilæum 

 

Drøftet under punkt 2, se tidligere. 
 

 

6) Nyt fra udvalgene og kommende arrangementer 

 

Tilmelding til instruktørkursus den 2. og 3. februar 2019 er åben (tilmelding til én dag ad 
gangen, da under "kurser"). Kurset er baseret på svensk materiale. 

 

Natcup afvikles den 6. februar. Henrik og Andreas laver banerne. 

 
Ane går af som næstformand. 

 

Michael spørger Snowfun mht MTB DM (da dette er et område, hvor Løberen jo alligevel 

ikke vil være i stand til at levere). 
 

 

7) Eventuelt 

 

Intet. 


