Referat bestyrelsesmødet d. 15.11.2016

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 22.09.2016 og godkendelse af dagsorden. Begge
godkendt.
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 28.03.2017 i Frederikssund Hallen. Torben reserverer lokalet
på 1.sal. Lisbeth, John, Søren, Henrik og Jan er på valg og genopstiller.
Ved nytårskuren d. 14.01.2017 kåres årets fjordløber. Torben sender en mail til instruktørerne omkring
indstilling til årets fjordløber. Vi kan tale videre om det ved mødet hos Torben d. 01.12.
Klubmesterskabet køres igennem i år ligesom sidste år. Vi har aftalt at Torben vil sørge for lidt
underholdning i form at fremvisning af billeder fra året der gik. Bespisningen er på plads, Lisbeth tager
fat i Hans (kokken) og giver besked vedr. menuen samt taler med ham om behovet for
serveringsdamer. Torben kan skaffe 2 skolepiger til pasning af bar m.v. John udarbejder en indkøbsseddel for drikkevarer m.v. Lisbeth styrer bordplanen.
I forbindelse med opstart af klubmodul undersøger Torben systemet lidt nærmere omkring det
praktiske. Vi har aftalt at vi finder en lørdag, hvor vi er nogle stykker som hjælpes ad med at få lagt alle
medlemmerne ind.
Status for Sillebroløbet, det var et meget vellykket løb, flere positive tilkendegivelser omkring at ruten
er rigtig god. Det er et meget stort arbejde som kræver rigtig mange hænder. Resultatet for klubben er
et beskedent plus på kr. 16.000,- Torben vil tale med Stig i Sillebroen for at forsøge at få flere penge til
klubben. Samtidig en snak med ham omkring Sillebroløbet i fremtiden. Vi er indstillet på at afholde
løbet igen.
Der er balance i vores regnskab. Lisbeth vil hvert kvartal sende et overblik til Torben, så kan vi drøfte
det løbende på bestyrelsesmøderne.
Jule- og nytårsløbene fortsætter vi med. Henrik og Torben sørger for ruten. John spørger Tina om hun
vil gå med rygsækken med diverse drikkelse m.v.
Fællesspisningerne er sat i bero, vi afventer hvad der sker i Hallen.
Evt. medlemsmøder/foredrag drøftet, men der er ikke pt. aftalt noget. Evt. førstehjælpskurser kunne
være en mulighed.
Uddannelse af DIF-godkendte trafikofficials i Fjordløberne drøftet, der er ikke truffet nogen beslutning.
Henvendelse fra Running26 Events omkring bemanding af poster ved Hansens Is crossløb d.
26.08.2017. Torben sender en forespørgsel på FB.
Spørgeskemaet fra aktivitetsudvalget drøftet, Torben vil drøfte det nærmere med Carsten
Forslag fra Jan om en ny rute til Færgelundsløbet, vi er alle enige om at det er en rigtig god ide´. Jan
arbejder videre med det.
Tak for et godt møde, næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 26.01.2017.
For referat Annie

