
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 
- 04-06-2018   - 

 
Start kl. 17.30 

Fremmøde: Thomas, Rasmus og Maise 

Dirigent: Rasmus 

Referent: Thomas 

 
Dagsordenen for mødet var som følger: 

1. Velkommen og siden sidst (RO) 
a. Gasblus 
b. Tilladelser i skove (TH) 
c. Indkøb af grej (TH) 
d. Survey over træningssteder og frekvens (RO) 
e. Persondataforordningen (RO) 
f. Fjordens dag (RO) 

2. TRD Klubhus (TH) 
3. Opbevaring af klubbens billeder (TH) 
4. Outdoor Sydfyn (RO) 
5. Kommende arrangementer(RO) 

a. TRD sommerfest 
b. TRD tur til Thy 
c. Den norske mil 

6. Friluftslageret som mulig samarbejdspartner 
7. Næste bestyrelsesmøde (RO) 
8. Evt. 

  



 

 

Ad. 1 Velkommen og siden sidst 

a) Gasblus 
• Thomas 4 
• Rasmus 3 
• Maise 5 

 
b) Tilladelser i skove 
• Der skal anmodes om tilladelse i private og offentlige skove, såfremt en forsamling er større end 50 

mennesker. 
• Der skal anmodes om tilladelse til afholdelse af offentligt arrangement i både private og offentlige 

skove, så snart der er afmærkning, eller man løber om natten.  
• Vi skal IKKE anmode om tilladelse til at afholde almindelige træninger.  

 
c) Indkøb af grej 
• Der er ikke købt noget endnu.  
• Vi bør prioritere Beachflag og frivillig T-shirts.  
• Indført fra sidste møde, er følgende vedtaget:  

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

• Status på telt er, at vi fået tilladelse til at købe teltet, og herefter sender vi regningen til Lars, og ser, 
hvor meget de vil betale (udover de 5000 kr.) Vi skal have udarbejdet et grafisk layout til teltet. Der 
er en grafiker hos firmaet, som leverer teltet. TH undersøger pris.  

• Maise og Rasmus køber eventgrej. Borde, dunke, klapstole.  
 

d) Survey over træningssteder og frekvens  
• Er det stadigvæk realistisk at Jacob gør dette? TH skriver til ham 

 
e) Persondata forordningen 
• oplysningspligt skal lægges på hjemmesiden. Her oplyser vi folk om hvordan vi behandler data. TH 

gør dette.  
• Brev med oplysningspligt skal sendes med, når vi får nye medlemmer i klubben.  
• Billeder. Samtykkeerklæring. Listen ligger under PR mappen. Rasmus laver opslag på facebook med 

en lille reminder. 
 

f) Fjordens dag 
• Vi laver et event ud af dagen. Gratis løb.  
• Odense Orienteringsklub deltager også på dagen, og de har spurgt, om de må dele telt med os. 

Dette er OK.  
• Planlægningen går som planlagt.  
• Fjordens dag giver saftevand og frugt.  

 
 
Ad. 2 TRD klubhus 



 

 

• Bestyrelsen foreslår at kigge efter et kolonihavehus, som kan bruges til klubhus.  
o Fx i Snapindløkken havekoloni, som ligger tæt på Åløkkeskoven.  

• Første skridt er at spørge medlemmerne, har andre lyst?  
1) Jeg kommer til TRD arrangementer 
2) Jeg kommer til TRD arrangementer og vil gerne hjælpe med passe haven en gang i mellem. 
3) Jeg kommer til TRD arrangementer, vil gerne hjælpe med haven en gang i mellem, og vil gerne 
bidrage økonomisk med en mindre beløb til indskud.  
4) Jeg kommer til TRD arrangementer eg vil gerne bidrage økonomisk 

• Giver man Økonomisk bidrag kan dette give mulighed for at booke huset, til lukkede 
arrangementer med fx familien og venner.  

 
Ad. 3 Opbevaring af klubbens billeder 

• Det er vedtaget, at vi vil købe Google drev for virksomheder, til 8 EUR pr. måned.  
 
Ad. 4 Outdoor Sydfyn 

• Nicolai har meldt fra. Thomas Kontakter Andreas og forhører om det har interesse for ham.  
• Bestyrelsen, som gerne vil hjælpe til med planlægningen af områder, mangler information fra 

tovholderne. TH kontakter Jacob.  
 
Ad. 5 Kommende arrangementer 
 

a) TRD Sommerfest 
• Dato er fastlagt til 1. September. TH og RO hjælper ift. øvelser og planlægning 
• Vi planlægger at lægge arrangementet i Millinge. Her vil der være mulighed for at overnatte i 

shelters.  
• Nadia, Maise og Mette er tovholdere, og booker shelters.  
• TRD giver tilskud til arrangementet.  

 
b) TRD tur til Thy 
• Datoen er fastsat i weekenden, 3-5 august.   
• Shelter er booket.  
• Nadia laver opslag igen i gruppen, og orienterer.  

 
c) Den norske mil 
• Plan: Vi kører til Silkeborg lørdag formiddag og deltager i løbet.  
• Herefter overnatter vi i shelters fra lørdag til søndag. Dem som vil, kan også overnatte fra fredag til 

lørdag.  
• TH tjekker op på andre shelters i Silkeborg end de små fisk. TH undersøger andre shelters.  

 
Ad. 6 Friluftslageret som mulig samarbejdspartner 

• TH kontakter friluftslageret vedr. aftale om samarbejde.  
 
Ad. 7 Næste bestyrelsesmøde 

• Mandag d. 13 august kl. 17.00  
 
Ad. 8 Evt. 
Mails 

• Rasmus laver en gennemgang, og besvarer mails.  
 



8.6.2018


