Referat af ordinært afdelingsmøde i Langgarverne Tri afdelingen på Byskolen. Klubhuset,
Carlsbergvej 13 i Hillerød torsdag d.06-04-2017 kl. 19:30

Dagsorden/Referat:
Til stede:
Guillermo Salinas (referent)
Martin Dahl
Rasmus Dahl Jensen
Jens Vinding Johansen
1. Vælge et tri-udvalg på 3 medlemmer, heraf er tri-formand selvskrevet medlem.
Der var enighed om at udvide tri-udvalget fra 3 til 6 medlemmer, og følgene blev valgt ind i
udvalget.
Guillermo Salinas
Lars Rex
Martin Dahl
Rasmus Dahl Jensen
Jens Vinding Johansen
Cathrine Hald
2. Søndags cykeltræning
Der var enighed om at cykel træning altid vil starte fra Langgarvernes klubhus kl.08:00, og
for at få så mange med som muligt vil der blive opfordret på FB til at melde klar dagen før,
og eventuelt på Langgarvernes hjemmeside. Der vil blive cyklet ifølge Lars Rex
Program/oplæg som kan ses på Langgarvernes hjemmeside under menu TRIATLON/NYT
FRA TRI AFDELINGEN.
3. Afslutning af vintersvømning
Vinter svømning slutter omkring slutningen af maj, med opstart igen omring start af
september. Jens Vinding vil fremover stå for udlevering af kort, samt indsamling igen. Han
vil opsætte information om hvordan man vil kunne aflevere sit kort via FB, og via event på
Langgarvernes hjemmeside. Guillermo Salinas, og Lars Rex bliver de nye vinter svømme
ansvarlige, og vil fremover meddele eventuelle aflysninger via FB/event, og eventuelt via
mail. Ved haste aflysninger vil Guillermo prøve at oprettet en sms gruppe for hurtigere at
komme ud med informationen. Der var fuld enighed om at forsøge at holde fast i de
nuværende svømme træner Sara, og Julie til næste sæson. Guillermo, og Lars Rex vil tage
kontakt til trænerne for at få en ny aftale på plads.

4. Open water svømning
Sommer/Open water svømning vil igen i denne sæson være om onsdagen kl. 20:00. Tiden
kan dog blive ændret hvis dette kan få flere med. Sommer/Open water svømning vil starte op
når vandet når et menneskelig temperatur, dette vil blive informeret via FB/event. Vi vil igen
i denne sæson starte fra Havnen i Sørup – skråt overfor ishuset (Esrum Sø), og når/hvis der
kommer for mange alger i Esrum Sø rykker vi til Snekkersten Havn. Der vil de første to
gange blive lavet et form for arrangement for nye svømmer, som vil få nogle fif af de mere
erfarne svømmere, og eventuelt et par flere senere på sæsonen, for dem der syntes, at vandet
eventuelt var for koldt ved opstart. Der vil ikke være nogen svømmetræner ved open water
svømning, så her skal man altid aftale, at man mindst er to svømmere i vandet ad gangen, så
man kan holde øje med hinanden.
5. Færdiggør triudvalgets handleplan for klubåret 2017
Guillermo gennemgår handleplanen og sender den ud til udvalget for godkendelse
6. Eventuelt
 Der blev snakket om eventuelt at dele en lille folder ud til Hillerød Tri, for at få flere
tri medlemmer.
 Følgene datoer blev forslået til en eventuel event sammen med løberne hele maj
måned, d.17-juni, d.01eller 08-august.
 Der blev aftalt at holde et opsamlingsmøde omkring slutning af vintersvøm, ellers
holdes der løbene information/opdateringer efter svømning, eller via mail.

Bemærk, at der højst vil blive holdt to faste møder om året eller efter behov, så det
ikke på nogen måde bliver en sur tjans, at være med i udvalget, men mere for glade
frivillige.
Har man noget man gerne vil have med i dagsordenen tages dette under eventuelt.
Med venlig hilsen
Guillermo L.S. Ortega

