Sæsonmøde 2019
d.04-december 2018.

Dagsorden/referat
1.

Der skal vælges de 3 stævner som klubben giver tilskud til i 2019. Bemærk at hvis disse stævner ikke
vælges, eller der findes nogen der vil stå for eventene vil der ikke være nogen stævner hvor klubben giver
tilskud til i 2019.
Løb der blev valgt
• Kalkgravstriatlon 2019 d. Søndag d. 9. juni. Ansvarlig Guillermo-John Engelund, eller
• DM Tri på tyren d. Tri På Tyren 18. Maj 2019- Jakob Øster- Cathrine Hald - Rasmus Dahl Jensen.
• Stevns søndag d. 30-juni Reinout Laanstra - Jens Vinding Johnsen (Dette stævne er dog med
forbehold, da bestyrelsen skal godkende Kalkgravstriatlon som det stævne hvor dem uden licens
kan deltage i. endelige stævner vil kunne ses under event på Langgarverne.dk).

2.

Forslag til spinning sammen med cykelklubben om torsdagen. er dette noget nogen ønsker?
Rasmus fra cykelklubben har tilbudt (Der er plads på torsdagsholdet fra 18:15-19:15, i skal bare smide
en 20 kr. pr gang pr person, eller 350 kr. for hele sæsonen pr person).
• Der blev enighed om at prøve det, og at man kunne melde ud på Facebook eventuelt på dagen, eller før
om man ville komme, og på denne måde få flere med. Der er 6 ledige pladser til os om torsdagen.

3.

Opstilling af kandidater til tri formand for langgarvernes tri afdeling i 2019. Selve valget af tri formand sker
ved langgarverne Ordinær Generalforsamling. herefter nedsættes et tri udvalg af den nye tri formand.
• Guillermo Salinas forsætter/stiller op igen som formand i 2019
• Der var ikke flere kandidater på dagen, men der stadig mulighed for at stille op til posten hvis man
ønsker dette til selve generalforsamlingen.

4.

Div. forslag.
• Silkeborg tri som fælles tur i 2020.
Der blev snakket om at man måske kunne lave en fælles tur i 2020, hvor man kunne tage familien
med. Tri udvalget vil arbejde/undersøger det nærmer i løbet af 2019.
•

•

Våddragter mulighed for nye dragter.
Guillermo undersøger/spøger bestyrelsen om eventuelt nye eller dette bliver udfaset. Cathrine Hald
vender tilbage om hvor mange dragter der er tale om.
Klubtøj. Afventer dato til prøvning.
Guillermo rykker for en dato.

(Efter mødet har jeg endelig fået en dato til afprøvning af tri-tøj. Det er blevet lovet mig at vi får noget prøve tøj
(Tri tøj) den.17-dec. 2018, og kan så have det indtil jul. så kom ned i klubben, og prøv tøjet så i er sikre på
størrelsen, da det er en ny kollektion end tidligere. Vent eventuelt lige til den.18-dec. 2018, så har jeg med
sikkerhed haft tid til at ligge det klar. BEMÆRK at bestilt tøj ikke kan leveres tilbage hvis man vælger forkert
størrelse.)
MVh.
Guillermo Luis Salinas Ortega
Tri formand

