
 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde 
Søndag d. 10. februar 2019, Odense 

 
 
Start: kl. 14:30 
Fremmødte: Maise, Rasmus, Thomas og Nicolai  
Dirigent: Rasmus 
Referent: Thomas 
 
 
Dagsordenen var som følger:  
 

1. Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer 
2. Opsamling - siden sidst 

a. Rasmus har aftalt test-dag med Jan Arvidsen. 
b. Rasmus har aftalt med Brian, at han læres op, til at være træner. 
c. Maise har kontakt Nyborg Trail Runners, men ikke hørt noget foreløbigt.  
d. Rasmus lægger fremover arrangementer op, for Brian og Anette, når de ønsker at 

lave arrangementer.  
e. Thomas laver opslag med alle events + fælles konkurrencer. (se sidste referat) 
f. Klubben overvejer at give mulighed for passivt medlemskab. Dette med henblik på 

at fastholde tidligere medlemmer i netværket, på facebookgruppen. Med passivt 
medlemskab er man ikke defineret som medlem, ift. træninger og ture. Men man 
kan følge med i netværket, og fx komme med til konkurrencer. Det blev besluttet at 
vi ikke tilbyder passivt medlemskab, pga. de problemstillinger det kan medføre – 
skal vi så sige at de passive ikke må komme med til træningerne? Og hvad hvis de 
kommer til en enkelt? Ligeledes er kontingentet lavt.   

g. Rasmus følger op på spring-race OS19, ift. at TRD medlemmer stiller op, og evt. 
medbringer teltet og beachflag.  

h. 4:18:4 Vi har nok. 22 til fredag og 5+ evt. Helle til fredag. Thomas følger op.  
3.  Opfølgning på General Forsamling 

a. Anette og Nicolai Hartung har meldt sig til at afholde disse. Desuden laves 
videooptagelser til at markedsføre Outdoor Sydfyn. Rasmus og Nadia har meldt sig 
til at hjælpe med disse. Thomas og Rasmus og følger op på dette.  

b. Bestyrelsen har fulgt op på de bud, der blev præsenteret på generalforsamling. 

Bestyrelsen arrangerer fremover fællesture til følgende løb:  

i. Thy Trail Marathon (Februar). Salg er i oktober.  

ii. NXM (Maj).  

iii. Den norske mil (September). 17. maj åbnes tilmelding.  

iv. Paradise Trail (April) 

Thomas laver disse løb, som en del af opslaget med alle events. Dette er 

faste løb. Husk at skriv, at man selvfølgelig sagtens må lægge andre løb op.  

Lav i samme opslag, hvornår tilmeldingen åbner.  

c. Thomas og Rasmus følger op på Mette, ift. at få startet et hold for skadede op.  

d. På næste møde snakker vi om investeringer, eventuelle investeringer/udgifter i det 



 

 
 

kommende år: lavvu (telt), kegler, leje af klubhus, overtrækstrøjer og 

drikkedunke.. fx  

e. Proces vedr. ikke-længere-folkeoplysende forening, Thomas.  

f. TRD-kalender: Vi laver en prøveperiode indtil næste bestyrelsesmøde hvor vi ikke 

benytter kalenderen. I stedet foregår tilmelding på den offentlige facebookside’s 

opslag. Nadia skriver opslag om dette.  

4. Fremadrettet rollefordeling i bestyrelsen 

 Børneerklæringer. Brian skal bedes om dette. Det er den enkeltes træners opgave af skaffe 
den.  

 Instagram (Nadia og Maise er PR ministre)  

 Facebook (Nadia og Maise er PR ministre) 

 Hjemmeside (TH) 

 Indmeldelse (TH) 

 Bestilling af klubtøj (MA) 

 Events:  
o Pandelampeløb (TH + MA) 
o OS (TH + MA + RO) 
o FOCUS (RO) 
o 4:18:4 (NM)  
o Julefrokost, sommerfest (MA+NM) 
o klubmesterskaber (MA+NM+løbetræner-teamet) 
o Juleafslutning (RO/TH/BW) 
o Klubture - friluftsture (NM + MA) 
o generalforsamling (TH) 

 Dagsordener (Værten har ansvaret) 

 Opdatering af status dokument (TH) 

 Regnskab (LKP) 

 Årsregnskab (LKP) 

 Indskrive medlemmer i DGI/DIF (Gøres på Bestyrelsesmøde) 

 (Kalender) 

 Events i løbet af året – årshjul + vision/mission/værdier (TO + RO) 

 Træninger (RO+TH) 

 Mail ansvarlig + facebook henvendelse via beskeder (MA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dato:        Dato:  

 



 

 
 

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

 
 
 
 
Kasserer: Nicolai Jørgensen 


