Kerteminde Tri Klub
Referat, bestyrelsesmøde den 6. december 2017.
Sted: Damgaards Alle 105
Tilstede: Karina, Søren, Dennis, Michael, Dina, Kai og Trine - Afbud: Uffe, Martin

Referat:
Pkt. 1 - Godkendelse af seneste referat:
Referat godkendt.
Pkt. 2 – Nyt fra formanden:
Møde i Nyborg triklub, Michael, Martin og Kai - der er muligheder for at lave arrangementer sammen. Dele
materialer. I første omgang mailes der om arrangementer hvor der deles begivenheder. Der kan evt.
arrangeres fælles træning en gang om måneden. Der kan også blive tale om et stort stævne med alle
Triklubber på Fyn, Full Distance.
Pkt. 3 – nyt fra kassereren:
Fastsættelse af årskontingent.
Børn op til og med 14 år : kr. 100
Personer fra 15 år og opefter: kr. 400
Familiekontingent: bortfalder
Støtte medlem (tidligere passivt medlem): kr. 100 (der kan kun deltages i løbetræning).
Kai tager kontakt til Dansk Triathlon Forbund ang licenser, hvordan folk tilmelder sig.
Opkrævning kontingent, sendes på mail og der skrives på FB når det er sendt ud.
Pkt. 4 – status diverse udvalg:
Svømmetræning: tovholder Dennis.

Livredderprøve i december eller januar. Der meldes ud hvem som vil. Svømning, der mangler livreddere. Der
er pt 5-6 personer og der skal bruges 8-10 personer.
Cykeltræning: tovholder Søren

27. i januar 2018 arrangeres spinning i motionscentret med Torben Gommesen. Der bliver lavet en lille
egenbetaling. Opslag kommer på hjemmesiden.
Der forsøges arrangeret en tur på MTB i foråret. Dina tager fat i Mette Lunø.
Løbetræning: tovholder Trine

Kristian Cecil varetager løbetræningen i december måned.

Klubtøj: tovholder Brian og Søren

Klubtøj er bestilt. er er bestilt, ekstra Race-Tee som medlemmerne kan købe til fordelagtig pris. Nye
medlemmer får fortsat den gule tritrøje.
En stor tak til Brian og Søren for at få det op at stå og i god tid inden næste sæson.
Hjemmesiden og FB: tovholder Martin

Alle bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til Kerteminde Triklubs hjemmeside på FB, så alle kan ligge
opslag op der. Martin og Karine tager sig af dette.
Sociale arrangementer: tovholder Karina

Nytårsaften kl 10-12 løbes en lille tur, og med kransekage /champagne efterfølgende. Dina arrangerer/Kai
tager fat i Jens Gantriis. Opslag kommer.
Stævner:

Trine sørger for at sætte beachflag igang, et med kun triklubben logo, og et med alle sponsornavne.
I februar laves et "omvendt" mini-Triatlonstævne, i Munkebo. Cykelstart hos Michael, derefter løb, og
afslutning med at svømme i svømmehallen..
Søren bestiller nye medaljesnorer til stævner med tryk af vores logo, så kan de bruges år for år.
Til næste møde nedsættes et stævneudvalg. Så hvis der er medlemmer der er interesseret i at hjælpe til med
at organisere stævnet, så giv lige en besked til formanden, eller en anden fra bestyrelsen
Lundsgårdsløbet - Dina, Søren og Karina tager fat i Rudolf og får lavet et møde først i det nye år.
Sponsorer: tovholder Søren

Intet nyt
Pkt. 5- mødekalender:

Næste bestyrelsesmøde – onsdag den 10. januar kl. 19.30 hos Michael
(Mosevangen 114).
Pkt. 6 – eventuelt:
Ekstremløber Andreas Karlsen, skal holde foredrag, hvor Kerteminde Motionsklub og Nyborg Triatlonklub
bliver inviteret. Der bliver en lille egenbetaling, evt. med sandwich. Bindende tilmelding. Marts måned, en
onsdag. Det afholdes i hallen. Søren tager nærmere kontakt til Andreas og Kerteminde Motionsklub.
Der ansøges Kerteminde Kommune - kulturudvalget , tilskud til vores stævne i juni 2018.

