
Referat af bestyrelsesmøde 

onsdag den 23. januar 2019 kl. 18.00 

hos Thomas, Guldblommevej 44, Roskilde 

Tilstede: Lone Korsgaard, Christian Rønne, Jesper Vinther Lund, Henrik Brandt, Thomas 

Jørgensen, Mikkel Olsen, Anders Feldthus 

 

1. Valg af referent. 

• Anders valgt 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og opfølgning. 

• Godkendt 

• Opfølgning på enkelt punkter i dagsorden til dette møde 

 

3. Opfølgning af møde med Snow Fun. 

• CR og TJ har haft møde med Heidi fra SnowFun, som gerne vil tilbyde os en 

ordning med tøj fra Fusion, der kan leveres i enten sublimationstryk eller 

transfertryk. 

• Der er enighed om at gå videre med SnowFun og Fusion. CR og TJ vil bede 

SnowFun om et uddybende og bedre oplyst grundlag og oplæg omkring bl.a. farver, 

modeller, tryk etc., så der kan træffes endelig beslutning. 

 

4. Drøftelse om regler for gratister ved klubbens arrangementer. 

• Der efterlyses klarere regler for, at ikke-medlemmer gentagne gange gratis deltager i 

klubbens træning, og der ønskes en afklaring af regler og procedurer. Der er enighed 

om, at vi finder en løsning, alle bakker op om. 

• Enighed om at prøvetimer er OK ved spinning og svømning, som er en udgift for 

klubben. Ved gentagne tilfælde, skal man melde sig ind i klubben for at få lov at 

fortsætte.  

• Ved udendørs arrangementer er det OK at deltage for ikke medlemmer, da klubben 

ved disse ikke har nogle udgifter- 

• Trænerne må meget gerne invitere deltagere til en prøvetime. 

 

5. Proces for velkomst til nye medlemmer. 

• TJ: Forslag om at vi med regelmæssige mellemrum udsender en rigtig velkomstmail 

til nye medlemmer.  

• MO: undersøger om det kan gøres automatisk.  

• TJ: Undersøger og fortsætter arbejdet med at udforme en mail og info. 

 

6. Træningslejr 2019. 

• MO: Udvalget, bestående af Hans-Erik, Hanne Højer og Mikkel Olsen har holdt 

møde, og har planlagt på basis af skabelon fra sidste års træningsweekend. Prisen for 

at deltage er 600 kr.  

• Programmet er fastlagt og sendt ud. 

• Svøm begge morgener. 

• Krydstræning på en kortere og kendt rute. 

• Aftensmad og underholdning. 

• Der er på nuværende tidspunkt 15 tilmeldte og plads til 30-40. 

• TJ: Forslag om en yoga session, og har derfor spurgt Laila fra SATS om hun vil stå 

for det. Prisen vil sikkert blive ca. 2.000 kr. 

• MO: Vil høre om vi kan låne en hal i Sakskøbing, og om der er udstyr vi kan låne. 

 

7. Status på sponsoraftaler. 

• CR:Skoda vil gerne give 5.000 kr. og 15% rabat på deres værksted.  

• Sålespecialisten vil gerne give 2.000 kr. Give 10 eller 15% rabat på såler. 

• TempoCykler giver rabat til RoskildeTri medlemmer og stiller faciliteter til 

rådighed, og vil ligeledes gerne afholde en ”Cykel rep. aften”.  



• ENP Advokater vil gerne give et beløb (3.000?). 

• MO skal melde Jørgen Pedal og Christian Rønne ind i klubben. 

• Henrik Brandt skal også have en faktura og fortsat være medlem. 

• CR: Venter på svar fra SATS og vil snakke med dem. 

• HB: Snakker med Søren Frid Optik snarest, og vil overdrage kontakten til 

Christian ved et kommende besøg. 

• CR: Vi vil opfordre Frederik Andersen til at nævne RoskildeTri i sine opslag og 

indlæg som modydelse for at få gratis medlemskab. 

 

8. Årets idrætsfest. 

• HB: Starter kl. 18 og man kan mødes lidt før. Der er 11 tilmeldte fra Tri klubben. 

Halfdan og Jens Oluf skal hædres. 

 

9. Klubbens økonomi v/Jesper. 

• Økonomien er sund og klubben har fortsat overskud. 

 

10. Fastsættelse af budget for 2019. 

• Fremlagt af Jesper, og bliver ligeledes fremlagt på generalforsamlingen. 

 

11. Indkaldelse til generalforsamling. 

• HB: Laver invitation og den lægges op på hjemmesiden samt sendes ud. 

 

12. Valg til bestyrelsen – Er Lone villige til genvalg? Henrik stopper. 

• Lone ønsker ikke genvalg. 

• Der skal derfor 2 nye ind i bestyrelsen 

 

13. Er der formandsemne i bestyrelsen eller skal en anden spørges? 

• Mikkel Olsen er villig til at stille op som formand og forbeholder sig ret til at trække 

kandidaturet såfremt mulig engageret kandidat melder sig. 

 

14. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Er Thomas og Christian villige til genvalg. 

• Thomas og Christian er villige til genvalg. 

• Thomas Jørgensen vil gerne være næstformand, hvis Mikkel Olsen bliver valgt som 

formand. 

 

15. Valg af revisor og revisorsuppleant. Er Hans-Erik Germuth og Sofus Lyngbo villige til 

genvalg. 

• Bestyrelsen foreslår Hans-Erik Germuth og Sofus Lyngbo 

• JVL spørger Hans-Erik og AF spørger Sofus. 

 

16. Dirigent til generalforsamlingen – Forslag: Thomas Fogt. 

• HB spørger Thomas. 

 

17. Referent til generalforsamlingen – Helle plejer at være god. 

• AF spørger Ulla, da Helle ikke længere er medlem 

 

18. Hvem skal have vandrepokalen. 

• Bestyrelsen blev enige om en værdig pokal modtager. 

 

19. Hvem skal nævnes i årsberetningen for gode resultater. 

• , Jens Oluf, Halfdan, John Knudsen lavede ”Big 4” i samme sæson (København 

Marathon, Kronborg ½, København 1/1 IM, København ½ marathon).  

 

20. Gennemgang af formandens beretning for 2018. 

• Krydstræninger hos Mikkel Justesen 

• Fanzone og meget stor opbakning til Karrebæksminde tri. 

• Cool Kona 



• Træningslejr med stor opbakning og god træning 

 

21. Kontingentforslag for 2019. 

• Vi fortsætter uændret 1.250 per år. 

 

22. IRT 2019. 

• Lagt på is indtil videre, og kan måske genoplives med nye initiativer og kræfter 

 

23. Status på aktiviteter. 

• CR: Der vil mangle en træner til lørdagscykelholdet, hold 2, da CR kører på hold 3 i 

den kommende sæson. 

• Enighed om at spørge blandt medlemmerne i klubben, for at finde en frivillig til at 

stå for træningen i intervallet 27-29 km/t. 

• Efterspørge og melde ud på generalforsamlingen, og MO vil også skrive ud. 

• Livredder uddannelser? Undersøge om det er muligt at få gennemført en uddannelse 

via Martin Ruholm i Maglegårdsbadet.  

• TJ: Vi har reserveret til 30 mennesker på ”Smålandshavet” i forbindelse med 

Karrebæksminde Tri. 

• MO: Udsender information og invitation til medlemmerne, og TJ vil gerne stå for 

detaljerne i det, der skal sendes ud. 

• MO: Biathlon er der ikke noget nyt om, da der ikke er kommet nogen 

tilbagemeldinger. Det må blive senere på året, da det stadig er et ønske at kunne 

gennemføre et arrangement. 

 

24. Status på klubtøj. 

• Se ovenfor. 

 

25. Eventuelt. 

• MO: Anni har spurgt om klubben har interesse i at arrangere klubture til udlandet.  

• Klubben bakker gerne op om initiativet, og vil rigtig gerne være med til at 

promovere et arrangement.  

• CR: Hvor findes klubbens 2 cykelkufferter? Og kan vi evt. finde dem og få dem 

bragt til veje. AF følger op. 

 

 

 

Næste møde: Onsdag d. 27/3 – 2019 hos Thomas på Guldblommevej 44. 

Christian tager mad med. 


