Referat bestyrelsesmøde 21.8.2019 hos Ole Lau, Niller med på Skype
Deltager: Anja Laulund, Christina Konge, Ole Lau, Niels Zink
Afbud: Søren Jelsbak
Godkendelse referat fra sidste møde

1.
Godkendt
2.

Nyt fra formanden

Intet nyt. Det formanden har behandles på nedenstående punkter.

3.

Årsmøde/Generalforsamling på Sjælland
Bestyrelsen har fået tilbudt at Daugberg brødrene gerne vil være vært ved årsmøde. Det
blev besluttet at takke ja og vi forespørger på 9.11.2019. Ole tager kontakt. (22.8.2019:
Accept på dato fra Tim Daugberg)
Der er 2 på valg i år, kassereren, 1 medlem, derudover skal vælges 1 suppleant.

Klasserepræsentantens rolle i forhold til bestyrelsen diskuteredes.

4.

Samarbejde med RC/FR, formand RC og talsmand FR

Der snakkes med RC og FR om vintertræning for ungdom. I form af f.eks. gokart, fysisk træning.
Anja er tovholder på dette.

5.

Kontingentbetaling.

Der er diskuteret forskellige muligheder. Forslag vil komme til afstemning på årsmøde.

6.

Nyt fra kasserer
Pt. går regnskab stort set i O. En stor del af egenkapitalen/indestående i bank skal bruges til
pokaler og kranse/blomster til finalefest.

7.

Pokaler til finaleløb og kranse/blomster
Har lavet samarbejde med RC om tilbud, i forsøg på at spare penge til ovenstående. Der er
søgt tilbud flere steder. Leverandører er valgt.

8.

Vandrepokaler
Pokaler skal afleveres til bestyrelsen til løbet på Søholmbanen. Bestyrelsen har valgt at alle
kørerne skal være med til at vælge hvem, der skal have vandrepokalerne i år. Info om
afstemningsregler og deadline er sendt ud på facebookgruppen for medlemmer.

9.

Zibra/3 løb tilbage
Generel snak om Zibra, ris/ros, evt. samarbejde næste år. Det er endnu uvist om vi skal
være med næste år da det er meget vanskeligt at finde midlerne.
Christina har problemer med at skaffe sponsorer til dække Zibra de sidste løb i år. Der er
derfor skrevet ud på facebook, at der ikke bliver filmet til de 2 løb, hvor CK er sammen med
FR.

10.

Evt.
Der foreslås at lave en årsplan(årshjul) på de forskellige opgaver bestyrelsen har.
Der ønskes en hyppigere mødeaktivitet.

11.

Næste møde
4. september 2019 kl. 19.00 på Skype

