Referat af

Bestyrelsesmøde
Mandag d. 20. august 2018 kl. 19.00 – 21.00 i Nordpilen
Kagemedbringer: Ane
Referent: Michael
Afbud: John, Jørgen
1) Godkendelse af dagsorden (5 min)
Dagsorden godkendt
2) Godkendelse af referat fra sidst og opfølgning fra sidste møde (15 min)
Henrik har leveret og sendt en artikel om SMUK til lokalpressen
Uklart om Jørgen har opdateret velkomstbrev
Michael har leveret et udkast til ”Mit første år i Om Roskilde” som nu er færdiggjort
Janne undersøger køb af en ”UPS”
John har meddelt at han venter med en artikel til Dagbladet om Vores faste poster til efter
sommerferien
3) Status for tagudskiftning (Max) (5 min)
Der er truffet aftale med en tømrer i oktober ved Henning Rasmussen
4) Budgetopfølgning (Max) (15 min)
Budgettet gennemgået og det så fint ud. Et par af udvalgene har et mindreforbrug.
Indtægterne er som budgetteret, men der mangler DM Nat. Michael køber to nye
klubfaner. Aftale med THOK om at overtage administration af tidtagningsudstyr skal
bekræftes.
5) Forårsintrokursus for nye o-løbere – status for projektet (Michael) (10 min)
a) Bilag 5-1 : Indsendt ansøgning til DIF/DGI’s foreningspulje
Vi forventer at få et beløb til at afholde instruktørkursus for hele Østkredsen i vinter på
Boserupgård med deltagelse af de to svenskere fra GMOK der har opfundet konceptet.
Klubben skal beslutte hvornår vi vil afholde kurset i foråret og iværksætte markedsføring.
6) Klubmesterskab (format) og klubfest – opfølgning fra sidste møde (Janne) (15 min)
Klubmesterskab i forbindelse med 1. divisionsmatch i Boserup d. 16. september
Klubfest lørdag d. 3. november efter vores egen divisionsmatch. Breddeudvalget
planlægger.
7) Jubilæumsløb 2019 (Alle) (15 min)
Udskudt til næste møde
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8) Naturens Dag 9. september – ønske om drøftelse fra sidste møde (Michael) (15 min)
Breddeudvalget holder et Naturens Dag arrangement d. 9. september på Boserupgård.
Arrangementet er tilmeldt ”Naturens Dag” således at det markedsføres på
http://www.naturensdag.dk/
9) NatCup 2018-19 (Michael) (15 min)
a) Kunne vi gå efter Pedersted/Avnstrup Sognegård? Jeg har talt med Køge…
b) Bilag 9-1: Oversigt over datoer m.v.
Klubben har lagt billet ind på onsdag d. 6. februar og Sognegården er booket. Henning
Rasmussen kontakter ejeren af Pedersted. Hvis dette ikke bliver muligt afholder vi løbet på
Avnstrupkortet.
10) Nyt fra udvalgene og kommende arrangementer (30 min)
a) SMUK
Alle tilladelser i hus. Politiet kræver ikke afspærring i år. 711 pladser solgt (der er 800
trøjer). Det blev besluttet at tilbyde alle deltagere et gratis træningsmedlemskab året
ud idet indberetning til DO-F først er efter årsskiftet. Dette skal markedsføres på dagen:
Løbetræning, Vintergymnastik, Motionsrum. Adgangsbillet: Brystnummeret.
b) Klubtur Sverige
Intet
c) DM Nat 2018
Det er der styr på – lidt benspænd fra myndigheder er afværget.
d) Klubmesterskaber
Se dagsordenpunkt.
e) MTBO DM Mellem 16. juni 2019
I Hedeland. Claus og Claus planlægger. Klubben bakker op. Træningsforløb og
markedsføring i Roskildes MTB-miljø kan overvejes
11) Punkter til næste møde
Jubilæumsløb – hvordan? Hvornår?
”OKR som skiklub” – Michael forbereder proces og prisoplysninger.
Kagemedbringer: Max
Afbud: Michael er på forlænget weekend i England.
12) Eventuelt
Det blev aftalt at afsøge om der kan afholdes klubaften om sommerferieoløb
Styrkerummet trænger til en gennemgang og noget nyt udstyr. Håndvægte og vægtstang
mangler.

