Referat udvalgsmøde den 31-10-2018 hos Michael
Tilstede Finn, Søren, Lotte og Michael.
Afbud. Tina, Pia, og Arne
Referent Michael

1. Referat fra sidst godkendt.
2. Nyt fra hovedforeningen; Ønske om at starte E-sport, men mangler et egnet
lokale. Tilbygning til tumle salen med spring bane m.m. koster 5 millioner og
udsat pga. financieringen ikke er på plads.
3. Crossløb starter om 8 dage i Hedeland. Dianalund og PGIM står for Cross løb i
Bromme den 2-2-2019. Vi skal bruge 7-8 hjælpere til Cross løbet, der er brug
for hjælp både inden løbet under løbet og efter løbet. Finn er i fuld gang med
planlægning og indhente de sidste tilladelser.
4. Regnskab; Overskud fra 2017/2018 sæson på 7016,55 kr. Søren har bøvlet
med at få fartholderveste i rigtig størrelse, regning fik vi for sent til at komme
med i regnskabet inden 1-10-2018. Der vil være differencer i forhold til
hovedbestyrelsens regnskab, f.eks. har vi ikke oplysninger om tilskud, Harzen
tur rest betales først i 2017/18 regnskab. Næste regnskabssæson går vi over
til Conventus og det hele bliver mere gennemskueligt og nemmere at føre
medlemsregistrering og kontingentbetaling. Medlemskontingent er besluttet
forhøjet med 25 kr. da det ca. er det beløb, vi betaler for at anvende
Conventus programmet pr. medlem.
5. Generalforsamling; den 1-11-2018 på valg Søren, Arne, Finn og Michael. Tina
har trukket sig, Søren trækker sig. Michael er blevet forment, at trække sig i
år. 2 nye foreslås valgt ind Tom Sørensen og Karina Hartmann.
6. Løberuter; 2 ruter hvor man ikke kan se startstedet på hjemmesiden, Søren
følger op med Bo. 1 rute i skoven mangler opmåling, Lotte sørger for dette.

7. Eremitageløbet i år gik super godt, Leif fik løbet sit halvtredsindstyvende løb,
imponerende og i bedre tid end forventet. Lotte holdt tale og der var balloner
i bussen og nogle fulgtes med ham i mål. Søren tog fotos. Ville lave indlæg til
lokal avisen, men det er endnu ikke kommet med.
8. Medlemsmødet den 19-11-2018 på Værkerne. Søren bestiller drikkelse og
sandwich. Det nye Udvalg mødes kl. 18.00 og konstituere sig efter
generalforsamlingen.
9. Gløgg aften den 26-11-2018 hos Michael Absalonsgade 10, 2 sal. Kl. 18.30
efter løb fra Sorø torv.
10. Pandelampeløb 12-11-2018 og 10-12-2018. Vi løber i grupper af minimum 3
sammen af sikkerhedsmæssig årsager.
11. Julemaveløbet 2 juledag Lotte er tovholder for en lille skarp.
12. Nytårsløbet Søren tager fotos og lokale på Værkerne er booket.
13. Næste møde mandag 19-11 kl.18.00 på værkerne

