Kerteminde Tri Klub
Referat, bestyrelsesmøde den 19. februar 2018.
Sted: Hulvejen 5
Tilstede: Dennis, Karina, Dina, Kai, Martin og Trine - Afbud: Uffe, Søren, Michael

Referat:
Pkt. 1 - Godkendelse af seneste referat:
Referat godkendt.
Pkt. 2 – Nyt fra formanden:
Vi er blevet spurgt om vi vil deltage i Havnens dag, hvortil vi takker nej. Vi har ikke resourser til det. Ligeledes
takkes der nej til Kirsebærfestival.
Generalforsamling bliver torsdag den 22. Marts på Kulturhus Fjorden kl. 19.00. Karina opretter en begivenhed
og det bliver lagt på hjemmesiden og FB.
Formanden deltager i generalforsamlingen hos Dansk Triatlon Forbund i Odense den 24. marts 2018

Pkt. 3 – nyt fra kassereren:
Kai tager et møde med Søren, så vi får sat opkrævning af kontingent i gang.
Pkt. 4 – status diverse udvalg:
Svømmetræning: tovholder Dennis.

Der er halfordelingsmøde i denne uge, hvor vi forsøger at få timer tirsdag og evt. onsdag. Såfremt det lykkes
så droppes fredagstræningen. Søndag bevares som svøm langt dag uden træner.
Der laves en livreddervagt for resten af sæsonen til maj, Dennis laver oversigt.
Der indledes et samarbejde med Nyborg triklub.

Cykeltræning: tovholder Søren

24. februar 2018 arrangeres spinning i motionscentret med Torben Gommesen. Opslag er på hjemmesiden.
25. marts er der opstart cykeltræning, hvor der bliver lidt socialt fælles bagefter. Arrangement annonceres på
FB og hjemmeside
Løbetræning: tovholder Trine

Intet nyt.
Klubtøj: tovholder Brian og Søren

Der laves et lille opslag på TRI-siden og FB med beskeden fra Human Speed. Vi forventer at der er andre der
overtager, så bl.a. nye medlemmer også kan købe, og hvis der er nogen der skal have suppleret op.
Hjemmesiden og FB: tovholder Martin

Vi efterlyser et medlem der er skrap på hjemmesider. Vi vil gerne have vores hjemmeside gjort mere
spændende.
Sociale arrangementer: tovholder Karina

Intet nyt.
Stævner:

Duathlon arrangeres den 8. April -Dina og Karina laver opslag.
Hyggeman stævne den 24. Juni, Dina laver opslag på "pastaparty".
Multi-man i Munkebo bakker vi op om.
Lundsgaardsløbet er fastlagt til søndag den 2. juni. Det er Lundsgaard der selv sørger for det praktiske ved
arrangementet. Der er fast dialog med Lundsgaard.
Sponsorer: tovholder Søren

Intet nyt
Pkt. 5- mødekalender:

Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 22. Marts kl 17. hos Formanden. Karina
syntes formanden skulle diske op med lidt til gangen inden generalforsamlingen
ૃ.
Pkt. 6 – eventuelt:
Intet

