Referat for bestyrelsesmøde
Mandag d. 19. august 2019 kl. 19.00 – 21.00 i Nordpilen
Til stede: Michael, Janne, John, Ane, Jørgen, Max
Fraværende: Caroline
Referent: Jørgen

1) Godkendelse af dagsorden
Vedtaget.
2) Referat fra sidste møde og opfølgning fra sidst
Michael har kontaktet klubbens intensivkursusgruppe. Der er først planlagt kursus til forår
2020 (og altså ikke efterår 2019).
John har indsendt aftalte spørgeskema.
Michael spørger Kent og Jakob S. om én af dem har lyst til at deltage i arbejdsgruppen
(om klubsamarbejde i Østkredsen).
Michael spørger 2 x Claus om de vil arrangere MBTO en torsdag.
3) Tilskud til arrangementer
Bestyrelsen besluttede at DM-startafgifter for alle klubmedlemmer vil blive dækket af
klubben fra 1. september 2019, i første omgang for året ud, hvorefter dette kan vurderes
på ny.
4) Gymnastiktræner 2019-2020
Klubben kan skattefrit betale 5.850,- plus kørselsrefusion, dvs. der kan laves yderligere 12
gange gymnastik i 2019. Max aftaler med Signe. Det er kl. 19-20. Signe kommer til
klubtræningen den 8. oktober og giver en fælles introduktion til vinterens
gymnastikprogram.
5) Økonomi (halvårsregnskab)
Vi ligger p.t. nogenlunde med kurs mod at overholde budgettet. Ane fra husudvalget ser
nærmere på evt. lægning af nye fliser foran klubhuset.
6) Efterårets aktiviteter
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Der forestår 2 DM-weekends, klubtur til Sverige den 4.-6. oktober, klubmesterskab og -fest
(Janne holder øje med hvilke skove der løbes i i den første halvdel af november, og så
tages beslutning om dato), Høst Open på Bornholm, VTR, Natcup i Ny Tolstrup (gerne i
november, Michael spørger, og Michael spørger desuden Kent ift banelægning).
Note efter møde: Klubmesterskab er fastlagt til lørdag den 2. november 2019.
I 2020 laver vi 3.-6. divisionsmatch den 17. maj, i Kongsøre.
7) Nyt fra udvalgene
SMUK: Der er p.t. 640 tilmeldte, svarende til på samme tid sidste år. Det er meget svært
at finde hjælpere, eksempelvis til at løbe fortræning de to onsdage inden løbet.
8) Eventuelt
Børne- og ungdomstræning skal på som punkt til næste bestyrelsesmøde.
Næste mandag (den 26. august) er der infomøde om Tour de France 2021, John deltager.
John fortalte at 9 medlemmer har ønsket at deltage i det korttegningskursus, som han har
formidlet, arrangeret af Mogens Hansen, Kortudvalget. Kurset finder sted mandag den 11.
og 18. november, i vores klubhus. Emnet er bl.a. at lære at tegne sprint-kort.

