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MØDE i forretningsudvalget 

TID:  Tirsdag d. 10/5 2016 kl. 20:15-21:30  

STED:  ABRAHAMSENS GAARD 

 

DELTAGERE: Bente, Steen, Ole. AFBUD: Jørgen, der er suppleant for Peter indtil videre 

REFERENT: Ole 

 

 

DAGSORDEN/ REFERAT 

 

Der var ingen egentlig dagsorden for mødet, andet end opfølgning på sidste bestyrelsesmøde 

ACTION 

JfS-arrangement d. 11/6 ”Hyldest til de frivillige” 

 

Kan der tilmeldes flere? Bente mener, at flere fra gruppen omkring Jellingløbet måske vil med. 

Ole spørger Karsten Kjær. 

 Karsten har svaret, at der kan tilmeldes t.o.m. d. 15/5 

 

 

 

Ole 

 

Klubledermødet mandag d. 6/6 hos SNAB 

 

Ole deltager. KK deltager for at fortælle om skoleprojektet. 

Der er plads i dagsordenen til flere emner, hvis der er ønske om dette. 

Er der evt. én til fra bestyrelsen, der vil deltage? 

 

Terminslisten fra Sydkredsen 

 

Den har vi stadig ikke set noget til, men den kommer op på klubledermødet. 

 

WOC 2020 
 

Stadig mere peger på, at det bliver til noget. 

D. 19/5 kommer folk fra IOF for se på lokaliteterne, og Ole deltager i møde sidst på dagen / om aftenen. 

 

Sportident 

 

Annett og Ole har d. 3/5 haft møde med direktør for og opfinder af Sportident + en sælger fra firmaet. 

Det var meget interessant, og fik en hel del info om teknikken. 

 

På næste bestyrelsesmøde skal vi have bestemt, hvordan vi informerer ud til medlemmerne, at vi vil 

skifte system, og hvad vi anbefaler at man anskaffer. 

 

Hærvejsløbet 

 

Henrik skal spørges om status på det, og om der mangler hjælp 

Ole 

Husk løbet i Palsgård d. 22/5!  

Klubmesterskab 

 

Arrangementudvalget regner egentlig med at benytte DM-finalen for hold d. 9/10 i Svanninge Bakker. 

 

Men SNAB har spurgt kort- og Skovudvalget, om vi kan lave fælles klubmesterskab i Hastrup, og 

udvalget mener godt, at det kan være sådan. Der er kun få mulige datoer til dette, men d. 1. eller 2. 

oktober kunne være en mulighed.  

Spørgsmål: Hvad tænker man om banelægger og deltagelse af dem, der har lavet kortet? 

 

 

Ønske fra Jellingsløbets udvalg: 

 

Der ønskes indkøbt et GoPro kamera til brug for markedsføring. 

 

Peter mener, at der er økonomi til dette og forretningsudvalget synes, det er en god ide, så det skal bare 
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anskaffes. Det kan også anvendes i mange andre sammenhænge. 

 

(Ole og Bent er ved at få MobilePay til at køre) 

 

Næste møde i forretningsudvalget 

 

7. Juni efter træning 

 

 


