
 
Referat af bestyrelsesmøde 

torsdag den 8. november 2018 kl. 18.00 
hos Thomas, Guldblommevej 44, Roskilde 

 
Til stede: Henrik Brandt, Christian Rønne, Mikkel Olsen, Thomas Jørgensen, Jesper Vinther Lund, 
Anders Feldthus. 
Fraværende: Lone Korsgaard 

 
 

1. Valg af referent. 
 Anders valgt 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og opfølgning. 

 Referatet er godkendt 
 Opfølgning via punkter i dagsorden 

 
3. Korrespondance og henvendelse fra Snow Fun. 

 HB, fik svaret uheldigt og nåede ikke at få tænkt inden afsendelse. 
 CR, vi tager en dialog med Heidi fra SnowFun, og vil gerne høre mere om deres 

tilbud og tanker. 
 JVL, vi kan godt overveje, hvad vi gerne vil have ud af det, hvis vi skal gå videre med 

et samarbejde med SnowFun. CR, tager TJ med til møde. 
 JVL, ser gerne at vi får et bedre overblik over, vores sponsoraftaler, og måske lidt 

mere formelt udformet, så det også bliver lettere at fakturere dem. 
 MO, vi bør finde en person i bestyrelsen, der er ansvarlig for aftaler med sponsorer. 

 CR tager ansvaret for sponsorer, da det giver god mening i forhold til 
arbejdet med klubtøj. HB foretager en aflevering af ansvaret i starten af 
2019 overfor de sponsorer, han kender bedst. 

 
4. Information/velkomst/tilbud til nye medlemmer, ved indmeldelse i Roskilde TRI. Evt. 

kontaktperson i bestyrelsen eller lign. 
 TJ, har via egne erfaringer oplevet, hvordan starten i Roskilde Tri kan være. Der 

mangler en masse basal og grundlæggende information til medlemmer, der ikke 
kender til klubben i forvejen. Det er relativt svært for nye medlemmer at komme 
rigtig godt i gang.  

 TJ og MO laver et oplæg eller brev til brug for dette. 
 TJ, har også fået spørgsmål om, om der er mulighed for at få træningstilbud af nye 

medlemmer. Har derfor tænkt på, om vi kunne tilbyde noget via Mikkel Justesen. 
 Enighed om, at vi ikke gør mere i forhold til at tilbyde ekstraordinære 

træningstilbud ud over, det vi allerede gør. 
 

5. Drøftelse om klubbens Facebook strategi. 
 TJ, hvad er det vi kommunikerer til vores medlemmer via FB og hvorfor har vi 2 

grupper? 
 Der kunne godt ligge info til nye medlemmer på den lukkede side.  
 Der skal foretages en oprydning og afklaring, hvorfor der dukker meget 

gamle opslag op. MO, vil gerne gennemgå FB og rydde op, samt kigge på 
evt. forbedringer. 



 CR, vil gerne være FB ansvarlig. 
 
 

6. Overvejelser om træningslejr 2019. Herunder tilbud fra Saxsport. 
 MO, træningsweekend bliver første weekend i april, fra fredag d. 5 til søndag d. 7. 

april. Prisen for 20 personer inkluderer svømmehal, måltider og overnatning og 
koster 830 kr. per person, forudsat at minimum 20 personer tilmelder sig og 
deltager. 

 Klubben gav 200 kr. i tilskud per person i år. 
 Enighed om at klubben giver 230 kr. i tilskud, så det vil koste 600 per deltager. 
 MO vil gerne være med til at arrangere sammen med flere andre deltagere. 
 MO, opretter event og udsender invitationer etc. 

 
7. Udgifter til Svøming i Veddelev (CoolKona). 

 JVL og MO har været til møde med Veddelev Strands Bådelaug (VSB), som betaler 
en leje for havnearealer og strand på ca. 1850 kr. per år plus udgifter til vedligehold, 
grus og vand. Det betyder, at det i praksis er en privat havn. 

 Der blev lavet en ordning tidligere, hvor det er antallet af Roskilde Tri’s registrerede 
medlemmer, der dikterer, hvor meget der skal betales årligt. Beløbet for 2018 er 
3.135 kr. Surferne og andre betaler også på lignende måde. 

 AF, kontakter Eline for at høre om der via CoolKona kan etableres en form for 
indbetaling via MobilePay til VSB for at deltagelse i svømning fra havnen. 
 

8. Klubbens økonomi v/Jesper. 
 Økonomien blev gennemgået. Der er lidt minus på indtægtssiden i forhold til 

budgettet, men til gengæld også nogle budgetterede udgiftsposter, som ikke er 
benyttet, så klubbens økonomi er sund, og der er plads til yderligere tilskud til 
medlemsbaserede aktiviteter. 
 

9. Overblik over hvem der er kontingentfrie medlemmer af Roskilde TRI. 
 JVL, har kigget på medlemslisterne og kan se, at der mangler overblik over, hvem 

der er medlemmer uden kontingentbetaling. 
 JVL, der bør være nogle generelle retningslinjer for, hvem der skal have og kan få 

gratis medlemskab, som for eksempel: 
  Enkelte "Superatleter" (Bestyrelsen bestemmer jvf. vedtægterne) 
  Frivillige trænere, som ikke modtager betaling for deres ydelser. 
  Personer der gør en ekstraordinær og særlig indsats for klubben  

 Hvad er reglerne for deltagelse på vores FitnessDK tri spinningshold? 
 AF, undersøger vores kontrakt med FitnessDK. 

 
10. Responsiv Klubmodul hjemmeside - noget nyt? 

 Nej intet nyt. 
 

11. Status på biathlon klubtur, og evt. tilskud/økonomi. 
 MO, der har været kontakt til arrangørerne (Ballerup Biathlon), og de vil gerne lave 

et biathlon for Roskilde TRI, prisen er ca. 350 kr. per deltager, og der skal helst være 
min. 10 deltagere for at kunne gennemføre. 

 Det er endnu ikke lykkedes at få sat arrangementet op i 2018, da Ballerup Biathlon 
har været meget træge og langsomme, så det bliver udskudt til vinter/tidlig forår. 
Der arbejdes videre med at få fastlagt en dato. 



 Klubben kan give tilskud til arrangementet på 200 kr. per deltager. 
 

12. Yoga - noget nyt. 
 Bestyrelsen vurderede, at der er ikke grundlag for at gå videre med projektet på 

nuværende tidspunkt. 
 

13. Førstehjælpskursus - noget nyt. 
 MO, Invitation er udsendt, og deadline var forleden. Der er 2 tilmeldte, den ene er 

nyt medlem og den anden er MO. 
 Kurset bliver gennemført og tilmeldingsfristen bliver forlænget. 

 
14. Foredrag efter generalforsamlingen i 2019. 

 Hechmann foredraget er planlagt, og prisen er 5.000 kr., så alt er på plads. 
 

15. Juleafslutning på Ro’s Torv og Nytårsløb. 
 CR, fredag d. 21/12 og med spisning bagefter på La Rustica. HB, prøver at få 

sponsorer til at give gaver til arrangementet. CR, tager fat i Bibi for at høre, om hun 
vil stå for bookning på La Rustica. 

 Nytårsløb. Det plejer at være Lone, der står for dette, så HB spørger hende, om hun 
vil gentage succesen.  
 
 

16. Hvem skal have julegaver? 
 HB, vi giver til trænere (Mikkel, Christian) og udvalgte sponsorer (Skoda, 

TempoCykler).  
 

17. Status på aktiviteter. 
 TJ, tovholder på Karrebæksminde Tri. Der er booket og reserveret 5 ferielejligheder 

fra 31/5-2/6. TJ, vil undersøge muligheden for at øge antallet af lejligheder, så der 
kan overnatte op til 25 personer. 

 CR, tilmelding senest 2 måneder før stævnet for at give mulighed for 
familiemedlemmers deltagelse.  

 TJ, sørger for at booke spisning fredag, lørdag og søndag. 
 Klubmedlemmer arbejder på en alpetur til Italien eller Frankrig i uge 24, 2019. 

Bestyrelsen er ikke direkte involveret i dette frivillige projekt. 
 

18. Status på klubtøj. 
 CR, tøjet har været OK mht. leveringstiderne og kvaliteten så fin ud starten. 

Efterfølgende har CR hørt, at der er flere der ikke er helt tilfredse med tøjets 
kvalitet og leverandøren er i gang med at forringe leveringsbetingelserne 
yderligere. 

 Det kunne derfor være en mulighed, at vi anvender en eksisterende forretning, der 
kan trykke og levere tøj til klubben. 

 For at få inspiration vil TJ gerne snakke med Fløng Kondi om, hvordan de gør det. 
 

19. Mulighed for medlemmers køb af klubtøj i forretninger. 
 Se ovenfor. 

 
20. Eventuelt. 



 MO, har snakket med nogle af vores ”svømme søsterklubber” for at høre, om vi 
fælles kan gøre noget for bl.a. at forbedre banetovene i Maglegårdsbadet. 

 Derudover er det også vigtigt, at vi som klub er med i samme forum som de 
andre svømmeklubber, især i forbindelse med den kommende nye 
svømmehal. Der afholdes møde d. 20. november, hvor MO deltager på 
klubbens vegne. 

 HB, til den kommende idrætsfest skal vi have inviteret vores sponsorer (Skoda, 
TempoCykler, Friid Optik, Thomas Fogt, CyclingPower. Mikkel Justesen. HB 
inviterer. 

 HB, skal vi gentage livredderkurserne til næste år?  
 Enighed om, at vi dropper det. 

 HB, skal om 2 uger deltage i årets ”jul i Roskilde” 
 Der er enighed om, at trænerne skal have klubtøj betalt af klubben. 
 CR, Martin skal være fokuseret på at træne klubbens medlemmer, og har oplevet, 

at Martin har trænet egen elev i stedet for at give træning til klubmedlemmer. 
 JVL og MO vil begge få snakket med Martin om det. 

 
 
Næste møde: 23. januar 2019 hos Thomas kl. 18:00 og Mikkel tager mad med. 
 
  


