Kerteminde Tri Klub
Referat, bestyrelsesmøde den 19. juni 2018.
Sted: Kulturhus Fjorden
Tilstede: Karina, Dina, Uffe, Kai og Trine - Afbud: Martin, Søren

Referat:
Pkt. 1 - Godkendelse af seneste referat:
Referat godkendt.
Pkt. 2 – Nyt fra formanden:
Intet nyt.

Pkt. 3 – nyt fra kassereren:
Søren sender til formanden kontoudskrift til for 2017 for udarbejdelse af budget for 2018.
Pkt. 4 – status diverse udvalg:
Svømmetræning: tovholder Karina

Svømmetræning vinter tirsdag kl. 19-20.30, 2 baner med svømmeundervisning. Onsdag kl. 20-21 deler vi
bassinet med frømændene. Søndag fra 14-15.30 som vi plejer.
Der regnes med kun at skulle bruge livreddere søndag, da resten af dagene kan dækkes ind sammen med de
andre hold.

Cykeltræning: tovholder Søren/Dina

Cykling med Torben Gommesen droppes lige pt da der er ikke behov. Det kan startes op igen hvis behovet
kommer og der er medlemmer der retter henvendelse til bestyrelsen. Der købes en beskeden erkendtlighed
til Torben som en lille tak for hans indsats og altid positive opbakning af klubben.
Løbetræning: tovholder Trine/Preben

Der overvejes et lave et noget træningsløb om torsdagen i Munkebo.
Hjemmesiden og FB: tovholder Martin

Projektet med den nye hjemmeside kører og forventes klar efter sommerferien.
Bestyrelsen overvejer at lukke den ene af vore to FB-hjemmesider ned, da der kun er debat på den ene. Det vil
så være den lukkede (kun for medlemmer) hjemmeside, der lukkes ned, da den anden giver os mere

synlighed, og dermed vil den kunne trække potentielle nye medlemmer til. I dag foregår der ikke meget
aktivitet på den ”offentlige” hjemmeside.

Sociale arrangementer: tovholder Trine/Dina

Sociale arrangementer overtager Trine og Dina for at aflaste Karina. Der arbejdes på et børne-TRI
arrangement efter sommerferien. Foreløbig dato er sat til søndag den 23. september.
Stævner:

Multi-man forberedelserne kører på den store ”klinge”, og vi krydser fingre for at der ikke opstår for store
bump på vejen, så vi punkterer  Indtil videre kører alt planmæssigt.
Sponsorer: tovholder Søren

Intet nyt
Pkt. 5- mødekalender:

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 18. september kl. 19.00 hos Søren
Pkt. 6 – eventuelt:
Intet

