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Referat for mødet torsdag den 31. okt. i klubhuset kl. 1900
Forplejning Elizabeth, Referat Michael
Godkendelse eller rettelser til referatet fra sidste møde.
Ok
Tilføjelser til dagsorden og nyt fra B - medlemmer.
Ingen
1. Strategi seminar
a. Opfølgning, ændre udvalgs struktur og opgaver
b. Opfølgning, beskrive B medlemmer og udvalg opgaver
c. Opfølgning, skrive manual for stævner
Elizabeth renskriver organisationsdiagram uden at forbinde til bestyrelsesnavne. Sender i
redigerbart format så ny bestyrelse kan fortsætte deri. I alt 9 udvalg
Ny suppleant skal findes til bestyrelsen, Elizabeth spørger ...
Vi har ”gamle” job beskrivelser for bestyrelsen men ikke for udvalg. Vi søger input fra
klubeftersyn og så bliver det en opgave for ny bestyrelse at sætte det sammen.
Ole skriver udkast til manualer med udgangspunkt i Helges beskrivelser.
2. Ref. Klubledermøde i Horsens.
Vi fik lidt kritik af at vi arrangerede divisionsmatch vi selv deltog i, samt at der var lidt kaos i
starten. Men det er svært at undgå når der er så få klubber som vil arrangere.
3. Ref. Møde med Rasmus Folino N. ”talent” fra DOF
Der blev rigtig godt fremlagt mulighederne både for dem som er sidst i folkeskolen, gymnasiet
og universitetet. Fremover vil Johan og Lasse også få information som vedrører TC’er. Johan får
mulighed for at indstille de unge som har potentiale for eliten ligesom TC’erne.
4. Top Nords fremtid. Bevillingerne er opbrugt primo 2020.
Hvornår pengene slipper op afhænger af hvor meget Johan bruger de følgende måneder.
Mette spørger Mette om hun ved hvordan økonomien ser ud.
5. Stævneudvalg 1. division stævne. Stævner på langt sigt.
Ole er ny formand for stævneudvalget.
Helmuth er stævneleder for 1. divisionsmatch den 26.april i Nørreskoven Nord.
Der er ingen stævneleder til divisionsmatch den 23. aug. (Muligvis i Vælderskoven med start fra
Klodeholm pladsen)
Vi byder ind på divisionsmatch i både 2021 og 2022.
Vi byder ind på DM Lang i 2024 hvis vi f.eks. kan lave en aftale med Mariager om at de laver
Stafet. Ole snakker med Mariagerfjord om de vil lave stafet eller evt. lave begge stævner
sammen evt. fra samme stævneplads.
6. Korttegning (Erik F.) og korttegnings kursus (Bjarne O.)
Bilag
Erik F. er i fuld gang.
Der udsendes en generel invitation til korttegningskursus - Ole. Rikke lægger på Facebook efter
Ole har udsendt mail. Stedet flyttes til Verandaen på kulturstationen.

7. Klubeftersyn (Øl skole?)
Bilag
Bliver flyttet til den 28. november kl.19 i Salonen på Kulturstationen.
Ingen ølskole.
Årshjulet gennemgås kort.
Forsamlingen deles i et antal grupper svarende til udvalgene. Hver gruppe får til opgave at
diskutere fremtiden for emnet. Michael laver udkast til diskusionsoplæg for hvert udvalg.
8. Budget 2020, næste møde.
Mette medbringer foreløbigt regnskab for indeværende år.
9. Udviklingspuljen, afslag.
Der var ikke nok udvikling i ansøgningen.
10. Outdoor hus, status.
Der er pt. en ansøgning til LAG Himmerland under udarbejdelse (Julie fra SICs
forretningsudvalg er hovedskriver), som skal ind inden den 12. november. Samtidig forsøges at
få 1-2 nye tilbud på forundersøgelse som alternativ til Keingart.
11. Medlemstallet og pengekassen. Sidst 196 medlemmer, 83.000 på drift konto, 218.455
totalt. Nu 196 aktiv 8 passiv. kr. 79.000 drift, total 213.338.
12. Evt.
Generalforsamling 23. januar kl. 19 i Salonen på Kulturstationen – Ole skriver et indlæg til Obrevet.
Nighttrail – Johan og Peter Bobach arbejder på det.
Refleksmarkeret bane rundt i skoven, alle fra løbeklubber osv. inviteres.
3 baner med henholdsvis mænd og kvinder, så 6 klasser.
Indtægt til TOPnord/ungdomsafdelingen.
Deltagelse 100 kr pr. person.
Forventet 50-100 personer per gang.
4 løb i løbet af vinteren inden 31. marts.
Ungdomsløbere skal stå for udbringning af reflekser og flere andre opgaver.

Næste mødedato torsdag den 5. december og forplejning Rikke.

