Slagelse, den 24.04.2017

Bestyrelsesmøde mandag den 24. april 2017 kl. 19.00
Deltagere:
Mangler:
Referent:

Rene Veggerby, Kim Kokborg Nielsen, Anita Brodersen, Ejnar Jensen,
Lars Fischer, Bente Andersen.
Mee Mohr
Bente Andersen

Referat:
1.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

2.

Formand, Rene Veggerby:







Evaluering af FDK - løbet: Løbet gennemførtes i god stil og med god stemning.
Internt gik det efter planen. Vi havde 550 deltagere. Heraf tilmeldte 100 sig på selve
dagen. Der skal findes ny speaker til næste år. I år havde vi lodtrækningspræmier til
hver 5. deltager. Løbet giver os en god skilling, sammenhold og en fest. RV ønsker at
videregive ledelsen af løbet til en ny, som snart skal findes.
Klubhusudvalg: RV undersøger forskellige muligheder for regelmæssigt at få gjort
rent, slået græs m.m. Vi har fået en plæneklipper foræret.
Hjemmeside: RV og KKN tager et møde med webmaster Martin Gudtman om mulig
sammenhæng mellem facebook og vores egen hjemmeside. Det er vigtigt, at opslag
og tilmelding til arrangementer er på hjemmesiden, så de ikke glider væk i
nyhedsstrømmen på FB.
Klubmesterskab og klubsommerfest: Datoen er 17./6. Budgetrammer fastlægges.
Festen bliver gratis for medlemmer med familie. Man betaler for drikkevarer.
Næstformand – Kim Kokborg Nielsen:

3.



Klubmail status: Vi får forskellige invitationer til møder i forskellige fora og deltager
hvor det giver mening og kan lade sig gøre. Der kommer en del indmeldelser.
Trailleam: En del spor bliver ødelagt af skovmaskiner. Vi skal have et møde med
skoven ang. hvor vi kan lægge nye spor. RV og KKN deltager. Der har været
motorcykler ude på HEP- sporet! Hvilket bl.a. er gået ud over nogle broer. RV har
kontaktet kasernen for at finde frem til synderne.
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Kasserer – Anita Brodersen:

4.




Sekretær – Bente Andersen:

5.


6.

Status træningsudvalg: Udvalget har haft opfølgningsmøde. Holdinddeling og
kaptajnplan fungerer.
Bestyrelsesmedlem - Mee Mohr (ikke tilstede):






7.

Arrangementer:
Fællesspisning har været afholdt med success, og gentages i maj.
Kursusaften med træning på stor bold har været afholdt med success.
Fejring af sæsonstart med grillpølser m.m. var også en success.

Bestyrelsesmedlem - Lars Fischer :



8.

Status for hold 1: Der er fundet holdkaptajner.

Bestyrelsessuppleant- Ejnar Jensen :


9.

Kontingent: Der er indbetalt kontingent, bortset fra enkelte hængepartier.
Kommunalt tilskud for DGI kurser: Ansøgninger sendes.
Mobile Pay: Er ved at blive oprettet.

Status ang. fdk- sponsorer: Flere ønskes.

Evt.
Ingen bemærkninger.

10. Næste møde
Tid/sted:

Forplejning:

Mandag d. 19.06.17, kl. 19.00,
Nyt Klubhus, Parkvej 43, 4200 Slagelse.
Vil fremgå af mødeindkaldelsen (navn)
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