
 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 11. oktober 2018, Odense 

 
 
Start: kl. 17:30 
Fremmødte: Maise, Rasmus, Thomas og Nicolai  
Dirigent: Thomas 
Referent: Nicolai 
 
 
 
Dagsordenen var som følger:  
 

1. Velkommen og gasblus  
a. Opdatering af kassereren - økonomi  
b. Gasblus  

2. Nyt bestyrelsesmedlem  
3. Hvor er vi på vej hen?  
4. Udelegering af opgaver 

a. Instagram  
b. PR videoer  
c. Bestilling af klubtøj  

5. Pulje fra DGI og DIF  
6. Evaluering af sidste halve års aktiviteter  
7. Kommende aktiviteter 

a. Pandelampeløb  
b. Juleafslutning  
c. Julefrokost  
d. FOCUS  
e. Andre?  

8. Eventuelt 
 
 



 

 
 

Ad. 1: Velkommen og gasblus  
 

a) Opdatering af kassereren - økonomi  

 Vi har en solid og stabil økonomi i foreningen. Vi har i år erhvervet os en del grej 
som har givet et indhug i kapitalen – Dog stadig med fortjeneste på året, gr. det 
forskellige arrangementer og løb vi har arrangeret og været frivillige til. 

 Udbetaling: Afregning af udlæg for klubben (NJ), OS + Sommerfest (køkken og 
jomfruen minus egenbetaling),  

 Thomas sender kontonummer til Nicolai - så der kan overføres.  

 Er skilte fra OS forsvundet (mangler 16 stk. ca.). Thomas undersøger ang. 
godtgørelse?  

 
b) Gasblus  

 Maise: 6 

 Rasmus: 4 

 Thomas: 5 

 Nicolai: 4 

 Ingen store arrangementer foreløbig, men god arbejdsenergi i bestyrelsen.  
 
Ad. 2 Nyt bestyrelsesmedlem 

 Jacob har meddelt at han fratræder som bestyrelsesmedlem pr. august 2018 

 Nicolai genopstiller ikke til bestyrelsen pr. marts 2019 
 

 Ved næste generalforsamling skal der derfor vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer, 
samt dem der ordinært er på valg efter vedtægterne.  

 Vi ønsker at få nye kræfter i bestyrelsen, som kan bidrage til diversiteten og være med 
til at opfylde visionerne for foreningen. 
 

 Trænere: 3 trænere er presset, lever ikke op til vores egne forventninger 

 En mulighed er at differentiere mellem stifinder og træner, erhverve nye trænere. 

 Aflastningspotentiale – 3 stk. ville give et godt afbræk samt diversitet 

 Vi afvejer stemningen for mulige nye interesserede trænere - vi ønsker et par stykker 
mere, kan "uddannes" og støttes i en periode, før de kan udføre træninger efter egen 
lyst og ønske. 

 
Ad. 3 Hvor er vi på vej hen? 

 Klubben er under forandring. Vi er i bestyrelsen enige om at medlemmerne styrer 
retningen og atmosfæren i klubben. Vi ønsker flere deltagere i foreningens ture og 
deltagelse i løb. Vi ønsker at kunne udbrede løbeglæden på den aktive måde.  

 Arranger store løb eller lokal spiller? Hvad sigter vi efter? – Vi vil fremme lokalmiljøet, 
men stadig åbne øjnene nationalt for andre trail interesseret personer.  

 Vi vil bestræbe os på at kigge indad, prioriterer medlemmerne og fastholde de nye der 
møder op - men ej glemme promoveringen af klubben som skaber den nye 
tilstrømning.  



 

 
 

 Strukturering af bestyrelsesarbejdet - sikring mod enkeltpersoners afhængighed 
(enkeltpersoner skal kunne erstattes).  

 Vi ønsker flere aktive medlemmer til træningerne, men kan vi håndtere 60 personer? 
Organisatorisk kan der altid findes en løsning. Flere trænere er også en mulighed. 

 Sidste kvartal 2018: Afhold pandelampe løb igen.    
 
Ad 4. Udelegering af opgaver 
 

Alle driftsopgaver (brainstorm): 

 Børneerklæringer (RO) 

 Instagram (TH+NJ + rotationen) 

 Facebook (TH, NJ) 

 Hjemmeside (TH) 

 Indmeldelse (MA+TH) 

 Velkomstbrev - se status doku på FB + ingen slet af kalender (MA+TH) 

 Bestilling af klubtøj (MA) -> melder noget ud snarest 

 Mødelokale rekvirent (RO) 

 Aktivitetsansvarlig (MA), pandelampeløb (TH+MA), OS (TH), Fjordens dag (MA), FOCUS 
(RO), 4:18:4 (JN), Julefrokost, sommerfest, klubmesterskaber (RO+TH), juleafslutning, 
påskefrkost, dagsordener (RO), Klubture - løb og friluftsture, generalforsamling (TH),  

 Festudvalg/udvalgsansvarlig (MA) 

 Opdatering af status dokument (TH) 

 Regnskab (NJ) 

 Årsregnskab (NJ) 

 Regnskab til kommune (NJ)  

 Aktivitetstiskud (NJ) 

 Indskrive medlemmer i DGI/DIF (NJ) 

 Kalender (RO+NJ) 

 Årshjul (Udgår - men tanken var god) 

 Træninger (RO+TH+NJ) 

 Informationsmøder (Ikke prioriteret) 

 Puljer/Fonde (RO) 

 Underskrivning af referat (TH + RO + Referent) 

 DGI/DAF + licens (NJ) 

 Mail ansvarlig (TH) 

 Merchandiseansvarlig (MA) 

 Idégeneratoransvarlig (NJ) 

 PR videoer (TH finder dato) 
 
Ad 4. Pulje fra DGI og DIF  

 Rasmus bliver ansvarlig for at undersøge hvilke idrætspuljer og fonde (herunder Nordea 
fonden) der kan være attraktive for foreningen at søge. Hvad ønsker vi: Lavuu i 2 størrelser, 
tidtagningssystem og målportaler, friluftsgrej, klubhus – opbevaring? 



 

 
 

Ad 5. Evaluering af sidste halve års aktiviteter  

 Vi har i år haft en del arrangementer i klubben. Vi føler at der har været fin tilslutning til 
arrangementerne, men ønsker endnu flere glade deltagere i fremtiden. TRD har blandt 
andet haft en overnatningstur til Vejle, deltaget i Thy Trail Marathon, Paradise Trail, Den 
Nordske Mil, arrangeret Outdoor Sydfyn, været frivillig til 4:18:4 mm.  

 
Ad 6. Kommende aktiviteter 

 Pandelampeløb (TH) - evt. dag i december med brugerbetaling på 20 kr. Kan vi i foreningen 
få Mobilepay? – Nicolai undersøger. 

 Juleafslutning (MA) - i Odense 

 Julefrokost (Festudvalg)  

 FOCUS (RO) 

 Andre? (RO) Bindende tilmelding 
 
Ad. 7 Eventuelt 

 Nyt møde hos NJ, den 10/12 2018 kl. 17:00  
 
 
Mødet hæves kl. 22:00 
 
 
 
 
 
 
Dato:        Dato:  

 
 
 
 
Dirigent & formand: Thomas Smidt Hvidberg   Næstformand: Rasmus Overgaard 
 
 
 
 
 
 
 
Dato: 

 
 
 
 
Referent & kasserer: Nicolai Jørgensen 


