SÆSONMØDE
Dagsorden/Referat

D.28-november 2019 kl. 19:30.

1. ÅRET DER GIK VED FORMANDEN. BESTYRELSESARBEJDET.

Langgarverne deltog i Kalkgraven og Tri på Tyren, med begrænset deltagelse, samt på
Stevns med flot fremmøde. Guillermo har arbejdet hele året med at få det nye klubtøj på
plads. Bestyrelsen har besluttet, at der i 2020 vil være færre klubløb både i Tri, og løb.

2. CYKLING, HVORDAN GØR VI OG INPUT. (LARS R.)

MTB i vinterhalvåret og racer i sommeren søndag

3. Skal vi meldes os til stævner?? Selsø-rundt etc.

Vi prøver at melde ud i et nyhedsbrev i april.

4. SVØMNING INDENDØRS, HVORDAN GØR VI OG INPUT. (LARS OG GUILLERMO)

35 tilmeldte ud af 50 billetter, Vi træner onsdag aften (med træner) ca. 14-15 i snit og
lørdag morgen ca. 10 deltager, uden men plan, indtil videre låner vi baner fredag morgen
ca. 2- 4 deltager. Der er bud efter livredder aspiranter, meld ind til Lars.

5. OPEN WATER HVORDAN GØR VI OG INPUT. (RASMUS D OG LARS)

1. juni starter sæsonen i Esrum sø, Cathrine står for våddragter til lån, der meldes i
foråret på FB. der mangler at blive afleveret 2 stk. UPS

6. SKAL VI EVT. MELDE OS TIL OW STÆVNER "CHRISTIANBORG RUNDT"?

Bud ind hvis der er interesse, så laver en indbydelse.

7. KLUBTØJ. (GUILLERMO)

Sidste frist for bestilling af ny lyserødt Tridragt 7/12.(kan blive udskudt, da prøve dragter
ikke er kommet endnu) se hjemmesiden. Der bliver arrangeret prøve af dragten før
lørdag/onsdags svømningen. Der kommer løse ærmer på hjemmesiden, som kan bestilles
via Guillermo mere info kommer på hjemmesiden, og FaceBook.

8. HILLERØD TRI., GENOPSTÅR. (LARS R.)

Håber mange melder sig til at hjælpe på dagen.
Er der stemning for at annoncere for flere medlemmer, Cathrine OK

9. NÆSTE SÆSONS KLUBLØB, SKAL VÆLGES MED ANSVARLIGE PERSONER. (2 LØB SKAL

VÆLGES)
1. Kalkgraven den 7/6 sprint og OL-distancen (løbs ansvarlig John Engelund/Guillermo)
2. 70-3 Kronborg 21/6 (løbs ansvarlig Jakob/Cathrine)
(3. Herlev 3/5 Sprint og OL-distancen, hvis 70,3 Kronborg ikke bliver klubløb)
(løbs ansvarlig Jakob/Cathrine)

1. EVT…….....

Intet…

