Referat b-møde den 05. februar 2014 kl 19.00
Sted: Møllehusvej 113, Roskilde
Deltagere: Peter Björnvad, Trine Okkels, Cecilie Hansen, Frederik Langebeck og Jesper B. Eriksen
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fastlæggelse af generalforsamling (senest den 30. marts 2014)
Gennemgang af regnskab 2013 og budget 2014
Sammensætning af bestyrelsen i 2014 (hvem er på valg og ønsker alle genvalg)
Gennemgang og opdatering af klubbens årshjul
Status på klubhus byggeriet
Evt.

ad 1)
Generelforsamlingen bliver tirsdag den 11 marts kl 18.00
klubben vil stå for en let anretning (sandwich) og kaffe/the
Udsendelse af indkaldelse pr. mail samt opdatere hjemmeside og facebook side osv
ad2)
Regnskabet+ budget blev gennemgået.
Økonomiansvar og formand klargør regnskabet til præsentation til generalforsamlingen
ad 3)
Alle i bestyrelsen ønsker af fortsætte.
Kandidater til suppleanter blev gennemgået.
Suppleanter vil blive indbudt til de kommende bestyrelsesmøder
ad 4)
Årshjul blev kort gennemgået, og bliver udsendt til bestyrelsen til videre bearbejdning, der vil foregå pr. mail og på næste
bestyrelsesmøde(efter generalforsamlingen)
ad 5)
Status klubhus v/Peter blev gennemgået.
Alle godkendelser er på plads, så nu skal vejret bare blive bedre, så gravearbejdet til kloak og vand kan igangsættes. Færdiggørelsen
er blevet lidt forsinket grundet vejret og møder med kommunen.
Der har været lidt udfordringer med kloakering. Grundet forkerte eksisterende kloakker på området, skal der graves en ny kloak.
Kommunen står for tilslutning af el, som skal trækkes fra kommunens bygninger på området.
Der er også aftalt med kommunens gartnerafdeling om beskæring af buske så transportvognen kan komme til.
CP hjælper med at flytte rollespils container. Kommunen er i kontakt med rollespil foreningen.
Samarbejdet med kommunen og CP har været meget godt og konstruktiv.
ad 6)
Vi skal skaffe 15 hjælpere til VM i halvmarathon - den 29. marts - vi skal hjælpe i tidsrummet 9-16.00 - Vi afventer tilbagemelding
fra DAF hvilke opgaver der er blevet tildelt os. Jesper står for koordineringen.
Der bliver bestil de nye parade/træningsdragter kos Globalsport i det godkendte flotte design - nye konkurrence t.shirts til
mikro/makro holdet vil også blive bestilt hos Globalsport.
Der blev kort informeret om vores træningslejr i påsken (atletik boot camp i Roskilde) - som vil foregå i samarbejde med Holte
atletik og Odense atletik.
Peter informerede om et nyt kastestævne i Sparta 10. maj 2014 hvor der også er pengepræmier i senior klassen.
Næste B-møde bliver kort tid efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen skal konstituere sig
Referent Jesper B. Eriksen

