Referat udvalgsmøde mandag den 19/3-18
Afbud fra Michael
Referent Tina
1. Godkendelse af sidste referat. Godkendt med disse tilføjelser: Under punkt 2, Cnøgler; der vil blive udleveret et sæt til Søren, ellers er alle andre afleveret til Finn.
Under punkt 12 Evt. ønskede Søren input til løbskalender vedr. motionsløb der
afholdes i vores område. Det er der ikke blevet fulgt op på i den mellemliggende
periode. Forslag sendes til Søren senest onsdag den 21/3-18 så de kan nå at komme
med i den nye løbskalender.
2. Nyt fra hovedforeningen, der er blevet afholdt info-aften vedr. nyt system,
Conventus, til registrering af medlemmer, kontingent og betaling. Grete, ny
kasserer har sagt god for systemet, i fald dette vælges til foreningen.
3. Forårsfest 2018. Afholdes den 7. april på Værkerne. Lotte og Arne står for
indbydelse, der købes mad udefra, evt fra Lottes home party og da de sidste år har
været med faldende deltagerantal, evalueres der efterfølgende.
4. Opfølgning medlemsmøde den 12/3-18. Der blev fortalt om det kommende
begynderhold til byløbet, lidt om de der har meldt sig som hjælpere og hvis andre
har en ledig hånd der kunne bruges i tilfælde af mangel. Der er infoaften den 21/318 hvor de der er hjælpere også meget gerne må deltage. Begynderløbet starter op
den 26/3-18 med Lotte og Tina på trænerposten.
Ellers var der ikke mange mødt op, måske pga vejret.
5. Cross løb status. Det har været en god sæson og stor ros for vores afvikling i
Bromme. Tilslutningen fra os var beskedent med 4 personer der deltog. Der holdes
evalueringsmøde i april, hvor vi igen søger om at stå for afholdelse i februar 2019
6. Tur til Lübeck 13/10-18. Invitation fra Dianalund er sendt ud på mail. Turen
foregår i bil denne gang.
7. Det nye bookingsystem til værkerne træder i kraft 25/3-18
8. Status på medlemmer og regnskab. Vi er pt 110 betalende medlemmer. Der er
blevet fulgt op på medlemmer der ikke har betalt og om de skal slettes af listen,
hvis de ikke er en del af klubben mere. Udgifter på 9200 kr. dækker leje af lokaler,
forplejning til medlemsmøder m.m. Afholdelse af Cross løb var der ikke udgifter
på, vi mangler at indkassere indtægt.
9. Evt. Brommeløb sammen med Dianalund starter op den 1. mandag i måneden majseptember kl. 18, dette medfører at vi rykker medlemsmødet den 7/5-18 til ugen
efter den 14/5-18.
Hindbærsnitteløb bliver i år den 28/5-18. Kirsten står for ”snitterne” og Søren for øl
og vand.
Tema til medlemsmøder blev diskuteret, så hvis du som medlem har forslag, gode
ideer, kender nogen der kender nogen, så tag endelig fat i en af os.
Billeder til hjemmeside går stadig gennem Bo Husum, da det kun er muligt for os at
sætte et enkelt på og ikke oprette albums.
10. Næste møde er hos Pia den 20/8-18

