Bestyrelsesmøde torsdag den 16. august 2018 kl. 18.00
hos Thomas Jørgensen, Guldblommevej 44, Roskilde
Til stede: Henrik Brandt (HB), Thomas Jørgensen (TJ), Christian Rønne (CR), Jesper Vinther Lund (JVL),
Mikkel Olsen (MO), Anders Feldthus (AF)
Fraværende: Lone Korsgaard
1. Valg af referent.
Anders valgt som referent.
2. Sæsonstartsmøde med Mikkel Justesen og Martin Brøndum.
Mikkel Justesen og Martin Brøndum var inviteret med til bestyrelsesmødet, for at høre hvilke tanker Tri
klubbens trænere har gjort sig, og om der stadig er interesse for at være træner i Roskilde TRI.
Martin Brøndum: Tankerne og ideerne for den kommende sæson, er at få givet svømmerne gode muligheder
for at få lagt en plan for det, de gerne vil lave (i tri sammenhæng) og lægge den i forhold til deres mål for
næste sæson. Vil bruge svømmerne sammen med hinanden og holde dem op på det som gruppe, og satse
på, at det også kan være med til at sikre, at flere svømmere møder op til træningen gennem hele sæsonen.
Vil lægge vægt på, at det er tri orienteret svømmetræning, og at medlemmerne inddrager de andre
tridiscipliner for at få en helhed ind i træningen. Dertil vil der være nogle fokuspunkter gennem sæsonen,
som f.eks. catch, isæt, ben etc.
CR, det kan også være en vej til at fastholde flere medlemmer i svømmetræningen, og opnå at flere kommer
oftere.
JVL, begge svømmetrænere må meget gerne aktivt rette på folks svømmeteknik, da der er flere, der har bedt
om dette.
Alle enige om, at det må være en fordel, at der bliver rettet på teknikken løbende, og at de fleste vil
værdsætte dette.
Mikkel Justesen, vil gerne fortsætte samme stil og programmer for cykeltræningen, og ser gerne at en evt.
ny spinning instruktør har samme plan som Mikkel, og at dette kan koordineres.
JVL, Falinski har kontakt med en som muligvis kan være spinning instruktør.
MJ, starter løb op igen så snart hans ben er OK efter IM i den kommende weekend. Ingen planer om at ændre
måden at lave træningen på, men er åben for input. Planen er at starte op mandag 27. august. Slås op på FB.
3. Torsdagssvømning i Fløng den kommende sæson. Hvor længe fortsætter vi? Martin?
HB oplyste at Maglegårdsbadet er booket til og med juni 2019. I Fløng svømmehal er der svømning om
mandagen, tidspunktet kendes endnu ikke, og svømningen er i samarbejde med Reerslev Idrætsforening
også i den kommende sæson.

4. Status på trænerbemanding. Mikkel?
Der en endnu ikke fundet en spinning afløser for Lone, så alle i klubben må meget gerne lede eller komme
med forslag.
5. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og opfølgning.
Referatet blev godkendt.
JVL, klubben har betalt en regning på 200 kr. for en manglende nøgle i forbindelse med træningsweekenden
i foråret.
6. GDPR-status v/Thomas.
TJ, Klubmodul har en fast skabelon, der kan bruges til at håndtere og informere om GDPR regler og politik,
og MO har udsendt denne på mail til alle registrerede medlemmer i klubben. Hjemmesiden vil blive opdateret
med et punkt, hvor der vil stå, at informationer og spørgsmål om GDPR kan rekvireres ved henvendelse til
klubbens GDPR-ansvarlige: Thomas Jørgensen.
GDPR til nye medlemmer? MO vil undersøge dette. MO vil også undersøge, hvornår og hvordan
udtrådte medlemmer bliver slettet fra medlemslister. TJ spørger Klubmodul om de manglende GDPRoplysninger, som skal bruges til at færdiggøre den interne politik, og Thomas vil stå som kontakt person på
hjemmesiden. Det blev besluttet, at vi opbevarer data i op til max 5 år.
7. Udgifter til svømning i Veddelev (CoolKona).
JVL, Der skal betales et årligt beløb for at benytte området på Veddelev Havn, og Henrik Andersen og Jakob
Bøg har tidligere lavet en aftale om, at tri klubben yder et bidrag til vedligehold af områderne på 27,26 kr.
per medlem i klubben.
MO, det er kommunens areal som stilles til rådighed for forskellige klubber o.lign. Mener det vil være mere
fair ikke at betale for alle medlemmer, da det ikke er alle klubbens medlemmer, der svømmer med CoolKona.
CR, det skæve beløb er formentlig fremkommet ved at fordele ca. 2800 kr. på klubbens medlemsantal. JVL,
spørger ind til detaljerne, og vi er enige om, at vi fortsat gerne vil bidrage, og med et mål om, at betale et fast
beløb per år uafhængigt at antallet af klubmedlemmer.
8. Klubbens økonomi v/Jesper
JVL: Økonomien i Roskilde Tri er sund, og der er penge til at arrangere træningslejr igen til næste forår, samt
deltagelse og støtte til arrangement i forbindelse med Karrebæksminde Tri.

9. Responsiv Klubmodul hjemmeside - noget nyt?
MO, der er taget hånd om hjemmesiden fra Klubmoduls side, så nu er flere af de efterspurgte funktioner
aktive og forbedrede, så siden fungerer bedre på smartphones og tablets. JVL, kig gerne på en opdatering
af hjemmesiden, nogle informationer er forældede. Der er visse elementer på hjemmesiden, der kun kan ses
når man logger ind på en PC og ikke på mobiltelefon o.lign. MO modtager input fra trænere og andre om
de dele, der bør opdateres.
10. Yoga og crosstræning, nye overvejelser.
CR: Der arbejdes på en prøvetime i yoga hos Janne, og ideen om, at vi får en samlet ugentlig yoga time for
Roskilde TRI må desværre opgives, da der ikke forventes at være tilstrækkelig mange medlemmer, der vil
deltage. Janne foreslår i stedet en klippekortsordning. Min. 15 klippekort og uden aflysningsgebyr. Tilbud er
derfor 15 klippekort til 24.000 kr. CR, vil forsøge at arrangere en prøvetime hos Janne, med brugerbetaling
af en del af beløbet, og klubben betaler differencen op til de 1500 kr. for timen.
Crosstraining er ikke aktuelt, for få har vist interesse, så det kan evt. tages op igen på et senere tidspunkt.
11. Førstehjælpskursus - noget nyt.
MO, vi har fået tilsagn om pengene fra Tryg fonden, og skal kunne dokumentere at vi har afholdt aktiviteten
før pengene udbetales. Martin vil planlægge dette til en lørdag formiddag før svømning, og en gang i
oktober, og ikke i efterårsferien. Tilmelding via hjemmeside og som FB-begivenhed.
12. Status på aktiviteter.
Der mangler tovholder til cykling på hold 2 næste år. MTB fortsætter som sidste sæson, så det vil foregå med
opslag og tilmelding via Facebook.
13. Status på klubtøj.
CR, seneste levering af tøj havde forkert rød farve, og der er ikke stor forventning om, at vi bliver enige med
Filip fra Campione/Verge. CR har kontaktet TrimTex, der også kan levere på rimelige betingelser. CR vil gerne
forsøge at mødes med Filip for at snakke sagen igennem og finde en løsning.
Det blev besluttet at Jacob Bøg får en tri dragt, for hans hjælp til klubben – bl.a. sponsering og donering af
klub/beach flag vi kan anvende til stævner o.lign.
14. Eventuelt.
TJ, vil spørge Claus Hechmann, om han vil holde foredrag til vores generalforsamling 2019 og hvor meget
han evt. skal have for det. CR har fået henvendelse fra Anders Rørbæk om evt. afholdelse af tri stævne i
Roskilde. Anders Rørbæk ønsker at afholde stævnet i juni næste år. MO, det vil kræve rigtig meget
planlægning og samarbejde med kommune og andre parter og der skal derfor snart planlægges et møde med
ham for at finde ud af om det er realistisk. CR beder om en dato for et møde med Anders Rørbæk.

MO, vil gerne være stand in på spinning, og det vil både Jesper og Christian også.
MO, ville gerne have at vi forsøgte os med et løbe-skyde arrangementet a la skiskydning. Bestyrelsen er alle
med på ideen.
TJ, vi kan lægge næste uges cykeltræning ved himmelsøen, så man kan deltage i svim-run arrangementet
bagefter.
MO, der afholdes løb 29/9 i form af 100 km løb rundt om Roskilde fjord, og det ville være super, hvis vi kunne
stille med et hold. MO, spørger om Dorte vil være tovholder på dette.
Henrik Brandt vil gerne trække sig som formand for Roskilde Tri ved næste generalforsamling i 2019, og vil
fortsætte som almindeligt medlem i klubben. Bestyrelsen vil bruge tiden indtil generalforsamlingen til at
finde en erstatning for HB, og vil opfordre alle medlemmer med interesse til at melde sig

Næste bestyrelsesmøde: torsdag d. 8. november kl. 18:00
Hos Thomas, Guldblommevej 44.
Christian tager mad med, Henrik tager vand med.

