Kerteminde Tri Klub
Referat, bestyrelsesmøde den 10.oktober 2017.
Sted: Kystvej 25
Tilstede: Kai, Michael, Martin, Dennis, Uffe, Søren, Karina, Dina og Trine.
Afbud: ingen

Referat:
Pkt. 1 - Godkendelse af seneste referat:
Referatet af generalforsamling godkendt.

Pkt. 2 – Konstituering:
Følgende blev besluttet. Kai Trier er formand, Søren Kuhlmann Jensen fortsætter som kasserer, Trine Dydensborg er
sekretær, Karina Hansborg-Sørensen er næstformand. Planen er at der på skift tages referat fra bestyrelsesmøderne og
sendes ud til bestyrelsesmedlemmer senest 1 uge efter.

Pkt. 3 – Nyt fra formanden:
Der var intet nyt fra formanden.

Pkt. 4 – nyt fra kassereren:
Der blev drøftet kontingent, men endnu ikke besluttet, hvordan det fremadrettet skal opkræves og der blev talt om, at
familiekontingent er gældende for 2 voksne kr. 1.000,00. Børn u/ 15 år er kr. 100,00.
Der blev også foreslået om opkrævning pr. person skal være kr. 600,00 inkl. Licens eller 400,00 excl. Licens. Dette
undersøges til næste bestyrelsesmøde.
Støttemedlemsskab kr. 100,00 som er for de medlemmer som KUN vil deltage i løbetræning eller cykeltræning eller
barre støtte klubben.
Kontingentopkrævning sker til alle medlemmer på mail og der skrives på FB når opkrævningen sendes ud, så folk kan
tjekke deres mail. Rykkere sendes ud til de som ikke får betalt til tiden – 1-2 rykkere og så bliver de slettet som medlem.
Hvilke stævner vil vi i Triklubben støtte op om og give tilskud til? Der blev talt om (ikke fastlagt) at støtte op om
Multimanden i Munkebo og Minitri i Nyborg. Martin og Michael undersøger nærmere til næste bestyrelsesmøde og der
bliver fastlagt hvilke, - inden årets udgang.
Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at dem som foretager løbetræning, cykeltræning og svømmetræning får et
gavekort i julegave på 500,00 kr. Livreddere får et mindre gavekort, ex. 250,00 kr. (ikke fastlagt). Michael laver
”vagtplan” for hvornår de er på ”vagt”.
Søren sørger for der bliver købt en vingave til hver af de afgåede bestyrelsesmedlemmer, Ib, Janni og Maria.

Alle hjælpere som deltager til stævner vil blive inviteret med til den årlige klubfest som ”betaling” for dette.
Indkøb af materialer til klubben. Mickael foreslår, at der indkøbes et stort ur (ikke tidtagning) men et ur som bliver sat i
gang ved stævnets start som deltagerne kan se deres tid når de passerer målstregen. Michael undersøger priser og
arbejder videre med sagen.
Uffe undersøger lagerplads til Triklubbens materialer, portal, borde stole mv
Karina undersøger priser for egne cykelstativer, evt. gennem ”trætte-travle-ældre-mænd” om de kan smede nogle
sammen til os.
Dina undersøger en billigere tidstagningsmetode end Ultimate, Sportstiming som er blevet benyttet til forskellige
cykelløb.

Pkt. 5 – nedsættelse af diverse udvalg (tovholder):
Svømmetræning: tovholder Dennis.
Svømmetræning: Der foreslås at Stinne, da hun gerne vil hjælpe, tager hver anden søndag og Dennis hver anden fredag,
så der fast er træning på hver uge. De laver varierende / forskellig træningsform. Karina kontakter Stinne og de laver
sammen med Dennis en plan.
Cykeltræning: tovholder Søren
Når sæsonen til foråret startes op vil vi høre om Torben og Hans skiftevis 1 gang om måneden vil stå for træning. Det vil
blive lagt op på FB som en begivenhed så medlemmer SKAL tilmelde sig og trænerne derfra kan se hvor mange der
møder op. De kan kræve et minimum for – hvor mange der skal være for de vil foretage træning så de ikke kun står med
3-4 personer. Der skal berettes om, at der skal køres i tempo så ALLE kan deltage.
De øvrige uger (1 gang om ugen) vil Dina gerne stå for landevejstræning – som tilpasses så ALLE kan deltage.
Dennis vil gerne stå for træning på MB i vinterhalvåret og vil lægge forskellige ture/ forslag på FB som medlemmer kan
melde sig til. Preben kører fast hver søndag kl. 9 fra ”Fjordvangsskolen” – de dage der IKKE er crossløb.
Løbetræning: tovholder Trine
Det ligger fast, at der er en løbetræner på hver tirsdag kl. 17.
Klubtøj: tovholder Brian og Søren
Der er kontakt til Peter fra Human Speed som har lavet et udkast til det nye klubtøj med logo på. Der var enighed om at
tøjet IKKE skal ”klistres” til med sponsorer – kun få, som Søren tager sig af. Der bliver fremvisning af det nye klubtøj
mandag den 6. november, Søren og Brian laver et opslag på FB SNAREST – så medlemmer kan se det. Der bliver
mulighed for at prøve tøjet. Dato for endelig bestilling meddeles så snart den ligger fast. Der kommer opslag på FB med
mødested og tidspunkt.
Klubtrøjen – den gule. Søren har indhentet pris på denne ved Hejtex og Trine skal undersøge om den evt. kan købes
billigere. Det ligger stadig fast at nye medlemmer modtager 1 ved indmeldelse og øvrige medlemmer skal kunne købe
den.
Hjemmesiden og FB: tovholder Martin
Hovedsagelig al information vil foregå på FB. Ligeledes er Martin udvalgt til at være den ansvarlige til at besvare
spørgsmål der vil blive stillet på FB, så kun en er ansvarlig og der ikke kommer flere forskellige svar. Kontakt til presse er
Martin eller formanden.
Sociale arrangementer: tovholder Karina
Der blev talt om mulige stævner klubben vil afholde i 2018 – og der blev løst talt om en duatlon og et ministævne UDEN
tidtagning med chip – 1/8 og 1/4. IM.

Sponsorer: tovholder Søren
Søren varetager de sponsorer klubben vil have. Alle bestyrelsesmedlemmer vil dog undersøge mulige sponsorer i eget
netværk. – Sponsorat ligger i omegnen af 3.000-5.000 kr. Karina undersøger samarbejdsmuligheder med Trisport Fyn
v/Michael Sandberg (rabat til medlemmer, præmier etc.)

Pkt. 6 – Lundsgaardløbet:
Hvis triklubben vil – er vi blevet tilbudt at overtage Lundsgårdløbet. Søren, Karina og Dina vil undersøge hvor meget
arbejde der er i det og hvad indtjening det vil have til klubben.

Pkt. 7- mødekalender:

Næste bestyrelsesmøde – onsdag den 8. november kl. 19 hos Trine.
Pkt. 8 – eventuelt:
Henrik og Karina starter TT-træning op i Munkebo, i regi af Center for fysioterapi og træning. Det undersøges, hvorvidt
der kan laves en specialaftale med centret således medlemmer af Kerteminde Triklub kan deltage uden det kræver fuldt
medlemskab
Karina undersøger mulige tilskudsformer ved Kerteminde Kommune
Kristian Cecil var tilstede i starten af mødet, og han skal være i ulønnet praktik i Triklubben fra mandag den 4. december
og 3 uger frem. Han vil stå for træning, 2-3 gange om ugen, holde foredrag om kost og ernæring mv. Nærmere følger via
FB.
Søren lægger info op til medlemmerne når han har talt med Kristian hvilke dage der trænes/ holdes foredrag.
Kai laver en telefonliste med relevante oplysninger på bestyrelsen

