Den 16. januar 2018, kl. 19.30
Bestyrelseslokalet

Dagsorden
Udsendt den 09. januar 2018.

Indkaldt af:

Susanne Lotze, sekretær

Møde den 16-01-18

Deltagere:

Formand Allan Nielsen, Kasserer Ole Hyldig, Seniorudvalgsformand Lars Auener,
Motionsudvalgsformand Monica Mikkelsen, Tri-udvalgsformand Annette Østerkjerhus,
Ungdomsudvalgsformand Jakob Vielsøe-Nielsen,Webmaster simon Jensen, Bettina og Herit.

Afbud fra:

Sekretær Susanne Lotze

Dagsorden for den 16. januar 2018.
1. Referat.
a) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde
28. november 2017.
2. Dagsorden.
a) Godkendelse af dagsorden.
3.

Siden sidste møde.
a) Muligheder for fælles klubtøj, v/ Bettina og
Herit.
b) Generalforsamling 20/02 2018.
Opgavefordeling og dagsorden, herunder
forslag fra Tri-udvalget.
Her er indskrevet hvem, der vælges hvilke år
fra vedtægter fra Hovedbetyrelsen og i
forslaget til dagsorden har jeg sat det ind:
”I lige år vælges formand, et eller flere
bestyrelsesmedlemmer, alt efter om bestyrelsen består af
5 eller flere med-lemmer, samt en suppleant, en revisor
og en revisorsuppleant.
I ulige år vælges kasserer, sekretær, et eller flere
bestyrelsesmedlemmer, alt efter om bestyrelsen består af
5 eller flere medlemmer, samt en suppleant, en revisor og
en revisorsuppleant.”

c) Hjemmesiden.
d) Indkøb af noget der kan haves musik på til
lydanlægget.
e) Samarbejdsaftale mellem HerlufholmSkole
og Gods – HG Atletik og Motion.
f) Danmarksstafetten – nyt navn Næstved
Stafetten, afholdes onsdag aften den 13/6
2018.
g) Fælles motionsdag i april 2018. er der hentet
de forskellige tilladelser?

a)
Triafdelingen indgik en aftale med Poli sport om klubtøj for 2 år
siden, det har været en blandet fornøjelse men vi elsker designet.
Der har været en gruppe som har kigget på andre leverandører
haft møder med dem bl a Championsystem, Brecel sport, Castelli
m flere. De sidste forlanger at man bestiller 10 stykker tøj af
gange. Dog var de villige til at man kan bestille en af gangen.
Det betyder at leveringsprocessen bliver meget lang.
Leveringstid ca 9 uger.
Vi er meget glade for den blå farve og designet som gør os let
genkendelige. Der er lavet logoer til alle 3 afdelinger.
Det er klart pænere med det indfarvede end med tryk.
Kunne man bruge blå overdel med henholdsvis tri, motion og
atletik design og en sort underdel med kun HG logo.
Brecel er klar den mest servicemindede.
Hvis vi kan bruge en leverandør som stiller krav om 10 ens
stykker tøj dog i 2 af hver størrelse.
Ellers er anbefalingen at triudvalget bevarer Polisport og prøver
at forbedre hans service.
Der er nogle enkelte som gerne vil have tøj af meget høj kvalitet
som selvfølgelig koster, et schweisisk firma ca 2000,- for en
tridragt.
Atletik har et akut behov for 30-40 stk og motion har også et
behov. Overtrækstøj mangler hele klubben. Overtrækstøjet kunne
være ens for alle 3 afdelinger med kun HG logo og HGATM.
Umiddelbart virker Brecel meget lovende hvis vi kan finde et
behov for en vis mængde tøj. Det går vi videre med.
Tri afdelingen skal derfor opsige aftalen med Poli Sport.
Lars og Jakob undersøger om de er interesseret i tøj efter dette
koncept.
Anette sender mailadresser til Bettina , Lars atletik og Dorte
motion.

Processen er herefter at der skal designes logo, produceres tøj til
godkendelse og herefter laves en klubdag med tøj til udstilling og
køb af det tøj man ønsker.Der skal betales ved bestilling.
Bestyrelsen vil gerne have lavet en fælles overtræksdragt.
b) Der er sendt indkaldelse til GF. Ole printer dagsordener
og rengskaber. Formændene laver formandsberetninger
og sender dem til Simon som lægger dem på
hjemmesiden. Monica stiller op til formandsposten, der
bliver så en ledig plads til en motionsudvalgsformand
Monica kommer med et forslag, der er en ledig
næstformandspost. Monica kontakter Hr KOK om de
kan lave tacotuller eller lign til 40 personer. Ole
medbringer øl og vand. Susanne spørger Mona om at
tage referat fra generalforsamlingen. Kim Steen er
dirigent.
c) Simon har arbejdet en del med hjemmesiden , vil
kommunikere yderligere med Bettina og klubmodul.
Bestyrelsen vil fremadrettet afsætte 5000,- om året til
forbedring af hjemmesiden.
d) Vi er enige om at købe en IPOD/MP3 afspiller ca 600700,- til musik til lydanlægget
e) Ingen kommentarer
f) En onsdag ingen kommentarer
g) Anette booker fodsporet til 7/4
h) Vi er tilbudt at købe en racerunner for 7000,-, der er 5
racerunnere i klubben. Lars spørger om Leif vil søge
penge til den i DHIF eller parasport.
i) Markedsføringskurset mange gode input, den
nykonstituerede bestyrelse skal lave en 3 årig
eventstrategi plan, der var ikke fuld tilslutning i
bestyrelsen til avisabonnement til Janne
4.

Økonomi.
a)

a)

b) Godkendt

Medlemstal, fra Monica.

c)

b) Regnskab 2017.
c)

347 medlemmer

Hvor meget skal vi fremadrettet bruge på
trænere og hvad der skal afsættes i budgettet
til trænere og tøj.

Det fremgår af budgettet, evt et et TO hold hvis vi
kan skaffe deltagere

d) Der er krav om faktura/kvittering for at få
refunderet samt cpr ved honorar

d) Dokumentation for udbetaling, v/ Ole.

5.

Kommende opgaver.
a)

Fastelavnsløbet

6.

Motionsudvalget.
a)

Intet nyt

7.

Senior-/ Veteran- og Ungdomsudvalget.
a)

Pæn deltagelse i indendørsstævner

8.

TRI-udvalget.
a)

Der er bevilget 100000,- fra Mærk Næstved Fonden til
Kanaltriatlon, kontrakt under udarbejdelse med DTriF og
styregruppen er gået i gang.

9.

Eventuelt.
a)

Rengøring af klublokalet, tømme skrald,

Monica bestiller fastelavnsboller fra Meny

Næste møde inden GF 20/2 Kl 19

Yderligere oplysninger: Afbud bedes meddelt Sekretæren.
Næste Møde:

