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Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden: 

• Dagsordenen blev godkendt! 
 

2. Formandens indledning og status siden sidste møde: 
• Klubben fyldte 40 år d. 17/1-2020. 
• Julestjerneløbet er blevet afholdt med stor succes og glade tilbagemeldinger fra flere deltagere. 
• Den årlige julefrokost er blevet afholdt, en festlig aften med dejlig mad, sjove lege, musik og dans. 
• Nytårsmøde på “stjernen” traditionen tro, med tale af formanden. 
• Vi har haft 3 Langgarvere på podiet i Royal Stage, som er blevet hædret for deres placeringer, Heino til 

DM i 5000m bane løb, Esther til DM 10km til Royal Run og Guillermo for DM på 10Km, DM i ½ 
marathon individuelt og for hold, DM i marathon individuelt + for hold 

 
3. Birgitte/formanden: 

• Yoga Pia har tilbudt en ekstra sæson begyndende til efteråret på samme vilkår som nu! I dette tilbud vil der 
tillige blive givet de vigtigste yoga øvelser, vi kan lave over foråret/sommeren, så der er kontinuitet i yogaen 
over sommeren til vi starter en ny sæson til efteråret! 

• Yoga Pia tilbyder er ekstra sæson til efteråret 2020 og bestyrelsen takker ja til tilbuddet. 
• Langgarvernes fremtidige medlemsskare og evt. tiltag på Facebook? 

• Vi arbejder videre med dette emne på næste bestyrelsesmøde. 
• Benjamin har sendt et forslag? 

• Vi arbejder videre med dette emne på næste bestyrelsesmøde. 
• Skal vi oprette/gendanne konkurrenceudvalget? 

• Konkurrenceudvalget skal gendannes og Heino har tilbudt at stå for det. 
 

4. Guillermo/ Tri-formand: 
• Godkendelse af de 2 Tri klubløb der er blevet valgt for 2020! 

• Bestyrelsen godkender de 2 Tri klubløb der er valgt for sæson 2020.  Kalkgrav Tri -, Og Ironman ½ i 
Helsingør med følgende krav til deltagere: 
 Skal have været medlem af Langgarverne/Tri minimum 1 år. 
 Maximum tilskud kr. 500,00 
 Deltagere skal dokumentere deres deltagelse 
 Deltage i klubtøj. 

 

Mødested og tid: 

Klubhuset kl. 19.30 

 

 

Mødedeltagere:  

Formand:  Birgitte Schack 
Næstformand:  Michael Sørensen 
Tri formand:  Guillermo L.S. Ortega 
Kasserer:  Ole Schmidt 
Bestyrelsesmedlem: Christina Christens 
Bestyrelsesmedlem: Pia Blaabjerg 
Sekretær:  Jan Wibroe Iwersen 
Gæst/Træner:  Niels - Ole Hansen 



 

 

5. Hillerød Tri udvalg: 
• Kære Bestyrelse. Vi er kommet godt stykke i planlægningen af Hillerød Tri stævnet 2020. Tilmeldingen er i 

gang og godkendelse i kommune og Frederiksborgcentret erpå plads. Godkendelse i Politiet og trafik oficial 
pågår... Vi har vedhæftet budgettet for stævnet og vil gerne have en forhåndsgodkendelse på at vi bruger 
6.000 kr. af klubbens kassebeholdning på at eklamere og annoncere for stævnet. Det er planen at vi ultimo 
maj ser på antallet af tilmeldt og beslutter om stævnet kan blive en realitet, med min 300 deltager. 

• Til jeres godkendelse: Udlæg på 6.000 kr. til annoncering; flyere m.m. 2 
• Dette er blevet godkendt af bestyrelsen. 

 
6. Eventuelt: 
• Michael: 

o Sponsorer: billede, plakat m/t-shirt + faktura for 2020? 
o Billedrammer med foto og trøje afleveres til sponsorerne.- Fakturaer for sponsorstøtte 2020 fremsendes 

til sponsorerne. 
o 40 år jubilæum: Arrangementer i løbet af året, Fælles klubture? Et 40 km løb (4x10km stafet?) eller andet? 

o Klubfesten lørdag d. 22/2-2020 på Café København 
o Der nedsættes et udvalg af holdledere, som vil arrangere en fælles klubtur/weekend med overnatning og 

deltagelse i løb. 
o Løbs møde valg af klubløb, hvem og hvornår? 

o  Mødedato fastsat til d. 27/1 kl. 19.30 i klublokalet. 
o Salg af løbejakker: Craft sorte og blå, Fusion i mange farver, med teksten: Langgarverne på, de er klar med 

skilt og prøvejakker. – Bestilling og betaling direkte til Kjeldsen, pris kr. 600,00 uanset mærke (= ca. 25% 
besparelse) og lev. ca 5 dage. 
o Langgarver medlemmerne har nu mulighed for, at købe løbejakker fra Craft i sorte og blå, fra Fusion i flere 

forskellige farver og med mulighed for at få trykt “Langgarverne” på. Jakkerne bestilles og betales direkte 
hos Kjeldsen(sponsor). Pris kr. 600,00 uanset mærke(besparelse ca - 25%) og lev.tid ca 5 hverdage. Der vil 
blive opstillet skilt og lagt prøvejakker i klublokalet. 

 

7. Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde: 
o Lørdag d. 15/2-2020 kl. 11.30 i klublokalet 
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