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Referat af bestyrelsesmøde 
- 10-04-2018   - 

 
Start kl. 17.30 
Fremmøde: Alle 5 bestyrelsesmedlemmer 
Dirigent: Jacob 
Referent: Rasmus 
 
Dagsordenen for mødet var som følger: 
1. Velkommen og siden sidst (TH) 

a. Hvad aftalte vi sidst – og har vi udført de opgaver? 
b. Workep evaluering (RO) 
c. Gasblus 

2. Fordeling af ansvarsområder efter Lasse 
3. Nye udvalg (TH) 

a. Struktur for inddragelse af medlemmer (TH) 
4. PR  
5. PROM og PROD (JN) 

a. Hvor vil vi hen i 2018 
6. Tilladelser i skove (RO) 
7. Indkøb jf. GF 

a. Buffs 
8. Træning – survey til medlemmer (JN) 
9. Persondataloven (RO) 
10. Fjordens dag 
11. Sommerferie (NJ) 
12. Aftale næste bestyrelsesmøde (TH) 
13. Evt. 
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Ad. 1 Velkommen og siden sidst 
a) Hvad vi aftale sidst 
- Vi mangler stadig hjælpere til 4:18:4. Vi booster på FB og til træninger. Tilmelding som 

hjælper lukker d. 19 april 
- Der er få for hjælpere til Outdoor Sydfyn. Der er stadig lang tid til. Vi tror stadig på, der kan 

komme nok. Det skal boostes flere gange. 
- Jacob synes det er OK at have ansvar for FB siden. 
- Jacob opdaterer FB ift. Fit4run 
- Thomas tager fat i Friluftslageret inden næste bestyrelsesmøde 
- Thomas opdaterer hjemmeside ift. Blog og FB-link 
b) Evaluering af Workep 
- Workep er fint, så vi fortsætter med brugen. Vi kan blive endnu bedre til at opdele opgaver 

og opdatere når vi er færdige med opgaver. 
c) Gasblus 
- Bestyrelsens aktivitetsniveau for den kommende periode er delt med hinanden. 

   
Ad. 2 Fordeling af ansvarsområder efter Lasse 

- Hjemmeside: Thomas 
- Lokalebooking: Maise 
- Fjordens dag: Maise 

 
Ad. 3 Nye udvalg 

a) Struktur for inddragelse af medlemmer 
- Thomas præsenterer ideén om at nedsætte udvalg, hvor medlemmer arbejde med en 

given opgave. Dertil at medlemmer, som bliver tildelt en opgave i TRD-regi kan komme 
med til bestyrelsesmøder og præsentere deres løsninger, ideér og få sparring. Bestyrelsen 
blev enige om at vi endnu ikke er store nok til den struktur. 

- Vi fortsætter som hidtil med at sætte rammer for opgaver og inddrage medlemmer i 
foreningens opgaver. Dertil har vi stadig fokus på at være en fra bestyrelsens som 
tovholder/støtte/bindeled. 

 
Ad. 4 PR  

- Instagram PR. Cenette, Nicole og Nadia har det ok med frekvensen af PR-ugerne. 
 
Ad. 5 PROM og PROD 

- PROM (Pessimistisk – Realistisk – Optimistisk for antal medlemmer ved årets slutning): 
o Pessimistisk  = 42,5 
o Realistisk  = 74 
o Optimistisk = 99 

- PROD (Pessimistisk – Realistisk – Optimistisk for antal gennemsnitlige deltagere ved årets 
slutning): 

o Pessimistisk  = 15 
o Realistisk  = 21,4 
o Optimistisk = 36 
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Ad. 6 Tilladelser i skove 
- Dokument om holdninger til trailløb fremlægges og skal revideres. 
- Thomas undersøger hvad andre klubber gør. 

 
Ad. 7 Indkøb jf. GF 

- Beachflag x 2 = 2.500 kr. (Jacob) 
- Tøjlager til medlemskøb til løbende, hvor vi supplerer op for at gennemføre køb. 
- TRD tøj til frivillige x 10 = 2.000 kr. (Jacob) 
- Træningsgrej-lager (kegle, osv.) = 1.000 kr. (Jacob) 
- Pandelampe x 5 = 1.000 kr. (Maise) 
- Eventgrej (Borde x 4, Dunke i hårdplast x 4, klapstole x 5) 4.000 kr. (Nicolai og Rasmus) 
- Turgrej (Bålring og bålgryde) = 2.000 kr. (Maise) 

 
a) Buffs 
- Vi har omkring 30 tilbage. Husk at vi skal bruge dem. De må gerne fordeles mellem 

bestyrelsen. 
 
Ad. 8 Træning – survey til medlemmer 

- Jacob laver survey om steder, indhold i træningen og frivillighed. Sender det ud til 
medlemmer, som vi kan bruge som anonymt feedback. 

o Efterfølgende udmelding til alle også med afsæt i diskussionen til generel 
forsamling. 

 
Ad. 9 Persondataloven 

- Vi skal sikre at overholde alle de nye regler for persondataforordning, (Nicolai og Rasmus) 
 
Ad. 10 Fjordens dag 

- Mange deltagere er familier og små børn. Derfor skal vores tilbud på dagen tilpasses hertil. 
Ingen kage og der skal arrangeres en tur for børn og voksne, så de kan prøve trail sammen. 
Målgruppen er at fange voksne til klubben. 

- Vi skal være ude i god tid med program, og have et løb med en fast tid – så alle prøver 
samtidig. 

 
Ad. 11 Sommerferie 

- I år holdes der sommerferie fra TRD træninger uge 27-32 (2. juli – 12. august) 
- Træninger foregår således ikke arrangeret af trænere og foregår på frit initiativ. 

 
Ad. 12 Aftale næste bestyrelsesmøde 

- Næste bestyrelsesmøde er d.  4 juni, kl. 17. 
 
Ad. 13 Evt. 

- Maise undersøger mulighed for at drone-filme en træningsdag 
 
 




