
 

Dagsorden Referat for mødet 
Den 28. november 2017, kl. 19.30 
Hos Annette, Sofiedalsvej 22, 4700 Næstved 

Udsendt den 22. november 2017. Referat udsendt den 29. november 2017.  

 

Indkaldt af: Susanne Lotze, sekretær                           Møde den 28-11-17 

Deltagere: 
 

Formand Allan Nielsen, Kasserer Ole Hyldig, Seniorudvalgsformand Lars Auener, 
Motionsudvalgsformand Monica Mikkelsen, Tri-udvalgsformand Annette Østerkjerhus, 
Webmaster Simon Jensen og Sekretær Susanne Lotze. 

  

Afbud fra:  Ungdomsudvalgsformand Jakob Vielsøe-Nielsen. 

 

Dagsorden for den 28. november 2017.  
 

1. Referat. 
 
 
 
 
a) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 

03. oktober 2017. 

Indledningsvis, hilste vi vores nye Webmaster Simon Jensen og 
bød ham velkommen. Simon fik fortalt kort om hjemmesiden og 
facbooksiderne. Vi fortalte lidt om hvad det er vi vil med 
hjemmesiden. Simon har tidligere arbejdet med klubmodul og 
har interesse for Web. Vi har lavet en politik for brug af sociale 
medier i klubben. 

a) Referat godkendt. 
 

2. Dagsorden. 
a) Godkendelse af dagsorden.  

 

  
a) Dagsorden godkendt. 

3. Siden sidste møde.  
a) Frivillighedskoordinater. Noget nyt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Hjemmesiden. 
 

c) Samarbejde med Happy2Fitness. Pris og 
brugerbetaling. 
 
 
 
 
 
 

d) Arrangørkonference 2017, v/Annette, evt. 
revidere vission/mission. 
 

e) Indkøb af noget der kan haves musik på til 
lydanlægget. 
 
 

f) Troldeløbet, herunder kalender for løb, 2018. 

 
a) En fire – fem stykker har været på arrangørkonference, 

hvor der var flere ideer til frivillighed. Annette fortalte 
om, at det måske skal være en gruppe, der står for at 
koordination af frivillige. De der var på konferencen 
synes det er en god ide. Det er et stort arbejde. Der er de 
seneste år blevet flere frivillige og hvis man spørger 
folk om de vil hjælpe, så vil folk gerne. Men hvis man 
er en gruppe deler man opgaven. Der er lavet en 
frivilligpolitik. 
 

b) Se under indledningen. 
 

c) Allan har talt med Søren Fra Happy2fitness som gerne 
ville lave et klippekort til kr. 500 for 15 klip. Så betaler 
folk, når de deltager i Biking/Spinning selv og klubben 
skal ikke betale noget. Der er også ledige tider, hvor 
man selv kan lave en event eller et hold. I Scala høres 
Jens om den gamle aftale er ok med brugerbetaling – 
også her så det ikke koster klubben noget. 
 

d) Mange gode ideer til at promovere vores løb og mange 
ideer til at gøre bedre reklame for vores løb. 
 

e) Spørge nogle af medlemmerne om hvad der kan bruges. 
Vi lægger hovederne i blød. Og tænker på hvilken 
device, der skal/kan bruges. 
 

f) René skal forhandle med Herlufholm på torsdag om 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) Fælles motionsdag i april 2018. Planlægning. 
 
 
 
 
 

h) Kommende generalforsamling 20/02 2018. 
 

brug af skoven. 
Kongebryg er også interesseret i at sponsorere et løb. 
Kunne evt. være en erstatning for Troldeløbet. Dorthe 
snakker videre med dem om det. 
Ellers ligger løbene som de plejer. Er der for mange 
løb? Serieløbenen giver nye medlemmer, så hvis der 
bliver færre af dem, risikerer vi også at der kommer 
færre nye medlemmer til klubben. Og skal vi have færre 
løb, skal der være mere/meget kvalitet i de løb vi så 
tilbyder. Der arbejdes videre med løbet i maj. 
 

g) Dato 7/4-18. Svømmehallen er bokket fra kl. 14-16 og 
Tri vil bidrage med en lille tri. Der påregnes 
fællesspisning – pølser, brød, kage. Tilmelding en god 
ide af hensyn til planlægning og indkøb. Annette 
indhenter tilladelser. 
 

h) Hovedorganisationen beder om, at generalforsamlingen 
er afholdt inden den 15/2. men det ramler sammen med 
vinterferien, så generalforsamlingen afholdes den 20/2 
2018. Der er stadig en ledig post som Næstformand.  
Planlægning på næste møde. 
 

4. Økonomi. 
a) Medlemstal, fra Monica. 

 
b) Regnskab 2017. 

 

 

a) Pt. 347 medlemmer. 
 

b) Sidst kalkuleredes dr med et underskud på 150.000.  
Der er kommet fuld refusion fra Kanaltri. 
Kontingentindtægterne holder som bedgetteret.  
Det er træneruddannelserne, der skrider.  
Træneruddannelse modul 4 er en specialisering i den 
distance trænerne løber i. Der er 8-9 interesserede 
trænere. Kan der blive råd til det? 
Det tages op på næste bestyrelsesmøde hvor meget vi 
fremadrettet kan bruge på trænere og hvad der skal 
afsættes i budgettet til trænere og tøj. 
Der er fremadrettet 1 cheftræner (Leif kr. 50.000) mod 2 
pt. Tri forlænger ikke deres cheftræner. 
Der skal uddannes fler TO’ere. Vi er nødt til at uddanne 
under TIF. Sende ønsker til Ole vedr. kursus – tøj osv. 
Og hvad det koster. 
 

5. Kommende opgaver. 
a)  

 

 

a) Løb og svømning til nytår. Samt kransekage og 
champagne. 
Juleaftensløb i Villa Galina. Opdateres til hjemmesiden. 
Generalforsamling. 
6/1 2018, startes et langdistancegruppe med Sparta. Der 
er 4 trænere. Kommer til at lade ”ikke medlemmer” løbe 
med. Så giver det måske nye medlemmer. Sparta 
sponsorer med lidt tøj og energidrik. – information 
kommer 
 

6. Motionsudvalget. 
a)  

 

 

a) Monica orienterede om at alt kører som det skal 
. 

7. Senior-/ Veteran- og Ungdomsudvalget.  



a)  
 

a) Der har været afholdt pokal- og julefest den 20/11 2017. 
Der var ca. 40 deltagere. 
Hal 2 bruges vist ikke i det bookede tidsrum fredag 
mellem kl. 16-18. Hallen er booket frem til årets 
udgang. Kan lægges på hjemmesiden, hvis der er nogle, 
der kunne tænke sig at lave Nogle events. 

8. TRI-udvalget. 
a)  

 

 

a) Har søgt kommunen om kr. 100.000 til afholdelse af 
Kanaltri. Kommer der ikke støtte, bliver der ingen DM 
eller elite TRI. I år dækkede kommunen underskuddet, 
men næste gang skal det være et tilskud, så ikke det går 
ud over sponsorerne. 
 
 

9. Eventuelt. 
a)  

 

 

a) Udkast til formål for afholdelse af stævner. Hvad vil vi 
opnå med vores stævner: 
1. Bedste oplevelser. 
2. Høj kvalitet. 
3. Sjovt at være hjælpere. 
4. Økonomisk gevinst. 
5. Få flere i Næstved til at bevæge sig. 
6. Skal vi revidere vores vission + mission. 
7. Klubben viser sit ansigt udadtil/markedsføring. 
Ovennævnte tages op når bestyrelsen har konstitueret 
sig efter generalforsamlingen den 20/2 2018. 
 

 

 Yderligere oplysninger: Afbud bedes meddelt Sekretæren. 

Næste Møde: 16. januar 2018 
 


