Referat fra triudvalgsmøde 4 februar 17
Børn og ungdom : Vi starter mødet med Ungdomstræner Mads P, der er aktuelt kun 4 aktive medlemmer.
Vi har brug for at få et større netværk omkring børneungetri f eks
Samarbejde med skolerne, skolernes Idrætskonsulent, Samarbejde med Sundhedscenteret, Jesper
Kloppenborg, Åbent skolesamarbejde Lina Johansen.
Samarbejde med atletikken, Mads kontakter Leif. Samarbejde med HG svømmeafdeling, Anette har
kontaktet bestyrelsen i HG svøm, afventer svar
Der skal bruges en eller to assisterende børne/ungetrænere
Kort præsentation af udvalgsmedlemmerne
Årets møder, vi aftaler fra gang til gang, næste møde 5/3 19.30 hos Anette, Sofiedalsvej 22
Triafdelingen har 2 stævner Familietri 7/5 et lille hyggeligt motionsstævne og Mærk Næstved Kanaltriatlon
DM Classic 6/8 desuden har motionsafdelingen flere arrangementer hvor vi hjælper til.
Klubmesterskaber
Anette kontakter Herlufmagle om vi kan få eget Heat til Suså tri som klubmesterskaber 27/8
Familiedag i Jystrup 10/9, Anette booker aktivitetshuset
Frivillighed
Der lægges stævnekalender på hjemmesiden
Thomas foreslår at vi fra hvert møde aftaler hvilke punkter der skal nævnes til de næste træninger
I februar: der mangler en hjælpe ungdomstræner, serieløb 5 marts med crossløb, der skal bruges hjælpere
Generalforsamling 21/2 med kåring af årets frivillig
Februars meddelelser meldes ud mandag af Janne, torsdag af Thomas, søndag af Anette
Janne forslår at man som hjælper spørger en ven om at være med på opgaven for at blive lært op.
Kom med en ven, Janne beskriver konceptet.
Træningsweekend
Vi er lidt i tvivl om der er et behov? Det er måske den sociale del som ønskes?
Søren har foreslået en weekend i eget regi med Cheftrænerens events hvor vi kobler noget socialt på
Janne laver survey på FB
Palle planlægger et arrangement ved Tystrup Bavelse 4-5/6 med overnatning i telt
Evt
Kommunikation i triudvalget, forslag om FB gruppe kun for triudvalget, vi prøver det af. Thomas opretter

