Kerteminde Tri Klub
Referat, bestyrelsesmøde den 8. november 2017.
Sted: Damgaards Alle 107
Tilstede: Karina, Søren, Dennis, Michael, Martin, Dina, Kai og Trine - Afbud: Uffe

Referat:
Pkt. 1 - Godkendelse af seneste referat:
Referat godkendt.
Pkt. 2 – Nyt fra formanden:
Der var intet nyt fra formanden.
Pkt. 3 – nyt fra kassereren:
Fastsættelse af årskontingent.
Personer fra 15 år og opefter: kr. 400
Familiekontingent: bortfalder
Støtte medlem (tidligere passivt medlem): kr. 100 (der kan kun deltages i løbetræning).
Medlemmer der ønsker licens fra Dansk Triatlon Forbund skal selv søge denne. En årslicens koster 200 kr.,
men der kan også købes dags licenser. Vi lægger en vejledning på vores hjemmeside, på hvordan man søger
licens.
Det blev besluttet at give tilskud til medlemmer, der deltager Nyborg minitri og Multiman i Munkebo. Der
ydes et tilskud på 50% af stævnets pris. Medlemmer dokumenterer overfor kassereren deres deltagelse og får
derefter udbetalt tilskuddet.
MobilePay løsning undersøges til at indbetale på.
Vedr. afregning til hjælpere og trænere har vi fået en del henvendelser, som gør at vi dropper betalingen,
begrundet bl.a. med, at der er rigtig mange andre, der også yder hjælp på den ene eller anden måde. Nu ser vi
tiden an lidt, og hvis der opstår uforudsete problemer, så tages situationen op igen.
Indkøb af tidtagningsur er sat lidt på stand-by da der arbejdes på at Kerteminde Triklub, Kerteminde løbeklub,
Kerteminde cykelklub og Multiman kan indkøbe et fælles og deles om det.
Det undersøges hvilke muligheder der er for tilskud fra Kerteminde kommune – til lokaler, materiel,
uddannelse, etc.
Pkt. 5 – status diverse udvalg:
Svømmetræning: tovholder Dennis.

Livredderprøve i december eller januar. Der meldes ud hvem som vil. Michael laver et opslag.

Cykeltræning: tovholder Søren

Der arrangeres som et forsøg en spinningstid i Kerteminde Motionsklub, hvor Torben Gommesen vil være
instruktør. Da det er et forsøg, for at lodde stemningen, betaler klubben udgiften, der lyder på kr. 600.
Hvis der er interesse for det kan det arrangeres skiftevis i Munkebo og Kerteminde.
Cykeltræning til foråret. Torben Gommesen vil gerne træne. Der skal være tilmelding som begivenhed så der
vides hvor mange der deltager. Torben bestemmer minimums antal deltager, for at gennemføre.
Michael Eltoft kører fast hver onsdag og der er tilmelding for alle. Bare dukke op.
Løbetræning: tovholder Trine

Preben er fast løbetræner i Kerteminde, og hver 4. Uge når han er på aftentur tager Søren sig af det, i
samarbejde med Karina og Henrik i Munkebo.
Klubtøj: tovholder Brian og Søren

Der var snak om at udskyde bestilling / betaling af klubtøj her pr. 20/11. Brian skal undersøge om der først
trækkes beløb ved levering, som er 8 uger fra bestilling. Så behøves bestillingen ikke udskydes. Dette meldes
ud til medlemmerne når Peter har sagt ok.
Hjemmesiden og FB: tovholder Martin

Intet nyt
Sociale arrangementer: tovholder Karina

Klubfest laves i februar.
Stævner:

Det blev aftalt at vi afvikler vores eget stævne 24. juni 2018 og det vil være med distancerne 1/8 og 1/4
Ironman. Det overvejes om det skal være med tidtagning eller Cannonball.
Der laves et duatlonløb i marts/april 2018.
Der bestilles nye medaljesnorer til stævnet 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 om det.
Sponsorer: tovholder Søren

Sponsorer faktureres så der kan komme penge i kassen
Pkt. 7- mødekalender:

Næste bestyrelsesmøde – onsdag den 6. december kl. 19.30 hos Dina.

Pkt. 8 – eventuelt:
Der laves en pressemeddelelse – så vi kan kapre nye medlemmer.
Ekstremløber Andreas Carlsen vil gerne komme og fortælle om sine ekstreme løb. Det undersøges om det i
samarbejde med Kerteminde motionsklub kan gennemføres. Prisen er 4800 kr. som deles mellem klubberne,
og en deltagerbetaling på ca. 50 kr.

