Slagelse, den 6. September 2014

Bestyrelsesmøde Mandag den 6. oktober 2014
Deltagere: Jens (JE), Henrik (HEP), Ole S (OS), Ejnar (EJ) Rudi (RP)
Afbud: Michael Hoffmann (MH)

Referat

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt
Evt. behandling af indkomne spørgsmål, forslag etc.

2. Bestyrelse - gennemgang af opgaver 2014/2015
FDK-løbet, arbejdsliste er rundsendt til alle involverede
Klubmailen administreres fremadrettet af Jens E. Relevante mails videresendes
til de personlige adresser
Alle nye medlemmer kan ved henvendelse til Ole Søndergård på klubmailen få
adgang til forum
Tøj – Herunder salg og udlevering administreres fremadrettet af HEP (support
Ejnar)
3. Vintertræning
Spinning bliver første gang 4. november og løbende til og med februar 2015.
HEP forbereder ”Billetto” med tilmeldingen, som bliver klar 14 dage før opstart,
dog senest 21. oktober.
Flemming Damborg og Jens åbner for mulighed for Crossfitt træning hver
onsdag. Vi tester interessen på en doodle med beskrivelse af
træningsindholdet. Min 8 og max 12 deltager per gang.
Vintercup. Tilmeldingsmodulet er desværre fejlbehæftet, men forventes rettet
inden fredag den 10/10, hvorefter der åbnes op for tilmelding for
medlemmerne.
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4. Tanker og Ideer til 2015
Bestyrelse 2015
Generalforsamlingen skal indkaldes i god tid. Vi modtager gerne emner til bestyrelsen
i god tid til erstatning for Michael Hoffmann(ønsker ikke at fortsætte) og Peter Emborg
(er stoppet). Generalforsamlingen er fastsat til den 12. Januar 2015 kl. 19.00.
Jens E – på valg, men fortsætter
HEP – på valg, men fortsætter
Ejnar – ikke på valg fortsætter
Ole S. – ikke på valg, fortsætter
Rudi – ikke på valg, fortsætter
(OS forestår indkaldelse og varsling)
SRAM liga 2015
Klubbens engagement i Sram-liga skal drøftes med Hoffmann. Skal der køres
løb eller meldes tilbage til Sram omkring vores status. (HEP/MH)
Sporudvalg
Bestyrelsen (HEP) beder sporudvalget komme med en liste og overslag på
behov for grej og stumper.
Ejnar og Ole S indkøber traileren til sporudvalget, som herefter forestår drift og
vedligeholdelse af den.
HEP
11 nye medlemmer. I alt 246.
Billetto er nu åben indtil 1 November. Herefter lukkes for tilmelding og betaling
frem til generalforsamlingen.
Rudi Fish
Spinning – vintertræning er drøftet
Julefrokost – Togmand er kommet med et forslag til Julefrokosten. Vi prøver at
ligge en indbydelse ud på hjemmesiden hurtigst muligt. Rudi laver et udkast.
Ole S
Depotstatus - Malingen er færdig. Der er bestilt hylder. Der er bestilt port. Det
er planlagt, at det isoleres og der monteres træbeton. Det bliver smukt!
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8. Eventuelt
Infomail til medlemmerne. Jens laver et udkast.
Vi ønsker et nyt klubfoto. Der kommer en dato på nettet, hvor vi prøver at få
taget et billede af flest muligt i de nye klubfarver.
9. Næste møde
Mandag d. 3/11 kl. 19.00, Klubhuset, Parcelgårdsvej 1, 4200 Slagelse.

Referent
Rudi Petersen

