

Referat af bestyrelsesmøde
torsdag den 14. juni 2018 kl. 18.00
hos Lone, Gøgevej 19, Viby
Tilstede:

Henrik Brandt, Christian Rønne, Jesper Vinter Lund, Lone Korsgaard, Mikkel Olsen, Thomas
Jørgensen
Fraværende: Anders Feldthus

1. Valg af referent.
Mikkel valgt til referent
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og opfølgning.
Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt
3. Evaluering af IRT eller rettere mangel på samme.
Der synes at være en manglende interesse for klubbens eget lille tristævne – Roskilde IRT. Det kan der være
mange grunde til. Generelt er der et faldende medlemstal i Dansk Triathlon forbund samtidigt med at andre
stævner også oplever faldende interesse. Bestyrelsen var enige om, at det ikke rigtig giver mening at bruge
tid og kræfter på en IRT hvor der ikke er deltagere nok. IRT’en bliver derfor sat på hold indtil videre.
Forskellige ideer blev vendt og drejet. F.eks. afholdelse af tri for skoleklasser, duathlon eller noget tredje.
Henrik oplyste at der er udarbejdet artikel om Roskilde Tri og Roskilde IRT til en udgivelse der hedder ’Jul i
Roskilde’. Så her får klubben nok omtale.
4. Evaluering af træningsweekend.
Træningsweekenden var en stor succes. Folk hyggede sig og trænede godt. Tilbagemeldingerne har været
gode. Der er nogle ting i programmet som kan justeres så det bliver endnu skarpere. Der mangler en regning
fra Danhostel som Mikkel følger op på. Bestyrelsen var enige om at træningsweekenden kan gentages til
næste år. Prisniveau var fornuftigt i forhold til egenbetaling og klubtilskud. Der var værdi for pengene.
5. Årets Parkstafet.
Det var meget hyggeligt og forløb fint. Henrik kunne oplyse, at der var nogle udfordringer op til i forhold til
at få nok deltagere og så selve tilmeldingen. Det kan som arrangør/tovholder være lidt demotiverende når
medlemmer ikke får meldt sig til. Alle deltagere fik præmier med hjem. Bestyrelsen sigter efter en
gentagelse til næste år.
6. GDPR - nedfældelse af politik.
Thomas gennemgik det oplæg han havde sendt ud. Det er taget fra DGI/Fløng kondi og omhandler
privatpolitik. Mikkel oplyste, at Klubmodul har en skabelon for privatpolitik liggende og undersøger om dette
kan printes/hentes ud af Klubmodul så det kan sammenlignes med det materiale Thomas har. Thomas meldte
sig som dataansvarlig for Roskilde TRI.

Bestyrelsen var enige om, at der skal sendes en mail ud til eksisterende medlemmer vedr. Privatpolitik.
Mikkel undersøger dette. Roskilde Tri har i øvrigt indgået aftale med Klubmodul og accepteret GDPR som
Klubmodul har udarbejdet.Thomas arbejder videre med hvilke oplysninger som Roskilde TRI ligger inde
med om medlemmerne.
Thomas arbejder også videre med Fortegnelsespligten (dokument). Klubben benytter Dropbox. Derfor skal
det også behandles hvem der har adgang og hvad der ligger af oplysninger.Jesper lægger regnskab ud på
Dropbox. Mikkel tager fat i Lotte for adgang til Jesper og Thomas.
Klubbens adresse skal ændres til Rørholm 16, Himmelev.Mikkel undersøger med Klubmodul. Det er
ændret i forhold til CVR-register. Det skal også ændres i forhold til Roskilde kommune, DGI, Dansk Triathlon
Forbund.
Det blev bragt på bane at der skal indhentes træner/børneattest fra vores trænere da vi har et medlem som
er under 18 år.
7. Responsive Klubmodul hjemmeside - noget nyt?.
Mikkel oplyste at klubben har fået Responsive Design. Det betyder at hjemmesiden tilpasser sig den
platform man benytter – Ipad, mobil eller PC. Designmæssigt spiller det ikke helt 100%. Mikkel bad
bestyrelsen om at kigge det igennem og melde tilbage med input såfremt de finder ting til
forbedringer.Mikkel tager så den videre dialog med Klubmodul om at få justeret siden.
8. Skal vi have styrketræning i klubben. Nye overvejelser.
Christian kunne fortælle, at der var flest tilbagemeldinger om Yoga og færre vedr. crossfit. Prøvetimen til
yoga er udskudt til september pga. få tilmeldinger.Christian vil gerne stå for opsætning af prøvetime.
Roskilde TRI kan godt bidrage med beløb for at prøvetimen kan komme i gang.
Et alternativ er yoga via andre udbydere. Bestyrelsen ser dog fordel i, at yoga holdes ét sted og at det er et
decideret Roskilde TRI hold. Styrketræning er for nu sat på hold.
9. Yoga for Roskilde TRI.
Se pkt. 8
10. Førstehjælpskursus - noget nyt.
Tilbud er sendt ud til medlemmer via FB og mail pr. Klubmodul. Indtil videre har ingen tilmeldt sig.
Arrangementet flyttes til en anden dato.Mikkel tager fat i Martin.
11. Status på aktiviteter.
Lone fortalte at hun ikke kan forpligte sig til at være fast spinning instruktør i den kommende sæson. Lone vil
godt kunne tage enkelte timer men pga. arbejde kan det desværre ikke lade sig gøre med fuld tid.
Lone tager fat i Fitness DK vedr. kommende spinning sæson.
Morgensvømningen (OW) ved Veddelev er en meget stor succes. Her dukker mange op.

Onsdagstræningen er lidt vanskelig. Der er stor niveauforskel. Christian bruger tid og kræfter på at fastholde
træningen som den er planlagt. Men vanskeligt pga. forskellen. Flere hold vil evt. kunne råde bod på det.
Lørdagstræningen har også stor succes. De 3 hold fungerer OK. Måske et niveau mellem hold 1 og 2. Christian
kører ikke som tovholder på hold 2 til næste år. Det meldes ud i god tid så ny tovholder kan findes. Evaluering
efter sæsonen skal afholdes.
Svømmetræningen indendørs er nu med meget få deltagere. Sikkert pga. vejrforhold og sæsonen for OW er
gået i gang. Der efterspørges lidt mere instruktion fra svømmeinstruktører. Det blev besluttet at invitere
Martin og Justesen med til næste bestyrelsesmøde for evaluering af nuværende sæson og tanker om
kommende sæson.Henrik indbyder.
Forrige X-træning hos Justesen var godt besøgt og var en succes.
Torsdag har der manglet livredder da dykkerklubben er stoppet sæsonen og derfor ikke stiller med livreddere.
Henrik har aftalt med Martin at han tager ugerne. Klubben skal kigge på træningen generelt i yderperioder.
Og kunne tider evt. konverteres til OW træning.
Løbetræningen fungerer også godt.
Christian oplyste, at der er booket 5 lejligheder ifm. Karrebæksminde TRI i 2019.Christian lægger det på
FB.Christian hører Lotte om pris og set-up. Bestyrelsen besluttede, at familiemedlemmer kan komme med
og betale fuld pris såfremt, der ikke er booket op af Roskilde TRI medlemmer inden 3 måneder før Kbæktri.
12. Status på klubtøj.
Klubtøj blev leveret på dato. Der var desværre sket en fejl. Tøj er trykt med gamle logoer – både tri og cykeltøj.
Klubben får nye tridragter i korrekt design og med de rigtige sponsorer. Cykeltøjet skiftes ikke.
13. Eventuelt.
Thomas luftede ideen om at mødereferater fra bestyrelsesmøder lægges op på Klubmodul. Det giver
åbenhed. Det var der stemning for. Referat fra bestyrelsesmøde sendes ud til kommentering og man har 5
dage til at kommentere.Mikkel udarbejder referat og lægger det på Klubmodul.
Christian foreslog, at der lige var konsensus om regler for at lægge ting og billeder op på Roskilde TRI’s åbne
Facebook side vs. på den lukkede side. F.eks. er billeder og historier fra private træningsferier ikke tilladt på
den åbne Roskilde Tri FB-side, men kan lægges på den lukkede.Christian undersøger om det er muligt at
lægge noget info om regler op på FB.Christian udarbejder et oplæg. Det som lægges op på Roskilde TRI’s
åbne FB-side, skal som udgangspunkt komme fra Roskilde TRI og skal have relevans for Roskilde TRI og for
klubbens medlemmer.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 16. august hos Thomas. Guldblommevej 44, 4000 Roskilde kl. 18.00.
Jesper sørger for mad.

