
 

 
 

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

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

1. Opfølgning på sidste møde 

a. Nye trænere?  

b. Nye bestyrelsesmedlemmer? 

2. Henvendelse på mail om samarbejde med friluftsforening 

3. Markedsføring af Dark Trail  

4. Nyborg Trail Runners 

5. Status på tøj  

6. Samarbejde med friluftslageret  

7. Hvad skal der ske næste år?  

8. 4:18:4 løbet  

9. Juleafslutning  

10. Eventuelt 

 



 

 
 

11. Opfølgning på sidste møde 

c. Nye trænere? Brian vil måske gerne være træner, og Anette Holm vil gerne stå for en 

månedlig “løb med” tur. Disse “løb med” ture er et internt tilbud, hvor vi inviterer nye til 

at komme med på tur. Turene foregår som regel lørdag eller søndag og lægges op på 

Facebook og Instagram. Vi forhører fortsat lidt rundt i klubben.  

d. Nye bestyrelsesmedlemmer? Vi forhører os lidt rundt i klubben.  

12. Henvendelse på mail om samarbejde med friluftsforening 

a. Vi aftaler at Thomas ringer dem op og hører hvad de gerne vil samarbejde om.  

13. Markedsføring af Dark Trail  

a. Lav instagramopslag  

b. Boost opslaget og skriv tekst.  

c. Del opslaget i diverse grupper . Danske trailløbere, trailgruppen.  

d. Hør Rico - vil de dele opslaget på deres facebook  

e. Lav video om pandelamper eller sko..  

14. Nyborg Trail Runners 

a. Maise kontakter Brian, og aftaler at besøge hinanden.  

b. Nicolai laver PR.  

15. Status på tøj  

a. Tøjet er bestilt.  

b. Der er bestilt ekstra tøj 

c. Lav opslag på gruppen med salg af buffs.  

16. Samarbejde med friluftslageret  

a. Afventer fortsat friluftslageret  

17. Hvad skal der ske næste år?  

a. Januar pandelampeløb  

b. 23. Februar Thy Trail Marathon med overnatning 

c. 6. Marts general forsamling  

d. 6. April North coast ultra  

e. 28. Maj NXM  

f. Juni. Sheltertur til svanninge. Tur på Fyn. 

g. Juli. Sommerfest og sommerafslutning  

h. August. Pre-Outdoor Sydfyn trailrun.  

i. August. Outdoor Sydfyn  

j. September. Den Norske Mil 

k. Oktober. Klubtur 

l. December. Julefrokost  

m. December. Juleafslutning  

18. 4:18:4 løbet  

a. Der laves opslag i gruppen.  

b. Vi går efter at finde 28 medlemmer og venner til medlemmer.  

c. Vi svarer Jacob, at vi vil undersøge om vi kan skaffe 28.  

d. Maise tager tov.  

19. Juleafslutning  

a. TH laver opslag og træning.  

b. Vi spørger Martin 

 



 

 
 

 

20. Eventuelt 

a. undersøg puljer og fonde og kom med oplæg, med tanker om hvad det evt. Kunne 

bruges til. Se sidste referat (RO+MA)  

b. Underskrive referat (TH+RO+NJ)  

c. Opdater workep med driftsopgaver og opgaver fra seneste best. Møde  

 
 
 
Mødet hæves kl. 22:00 
 
 
 
 
 
 
Dato:        Dato:  

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

 
 
 
 
Kasserer: Nicolai Jørgensen 


