Referat fra bestyrelsesmøde den 25. april 2017.
Fraværende med anmeldt forfald, Mona Carlsen og Freddy Holse.

Punkt 1 Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2017 og
bestyrelsesmøde 7. februar og 7.marts.
Godkendt.

Punkt 2 Iscenesættelse af Hold Lolland Ren (Mail af 27. marts)
Grundrengøring er foretaget af ungdomsafdelingen. Torben laver et opslag med datoer. Man
enedes om, at det foregår om tirsdagen i forbindelse med træningen.

Punkt 3 Økonomi.
Budgettet for materialekøb er brugt op for 2017.Nnår der er investeret i en ny startpistolsamt et
mindre antal kugler til kuglestød, blev det besluttet, at der ikke foretages indkøb uden at det
forelægges den samlede bestyrelse. Det undersøges også, om der er mulighed for at billiggøre vor
transport til Erimitageløbet. En af mulighederne er at leje en mindre bus uden chauffør.
Undertsøges.

Punkt 4 Dato for grisefesten 2017.
Datoen blev fastsat til lørdag den 9. september. HW undersøger mulighed for om faciliteterne i
hallen er brugbare. Drikkevarer og tilbehør købes i Sportscafeen.

Punkt 5 Forestående arrangementer.
SkoleOl. Inetet at orientere om i Monas fravær.
Øst kastemangekamp. Intet at orientere om i Monas fravær.
Nørresø Rundt. Der skal gøres en større indsats for at få egne medlemmer med. Det er uheldigt at
man i løbeklubben i Østofte arrangerer klovneløb den 6. maj.
Pandekageløbet. Kører efter planen.
GoRun den 27. maj. Går efter planen.

Punkt 6 Facebookgruppen ”løbeklubben IK Olympia”
HW er nu administrator af gruppen. Ikke medlemmer er ekskluderes af gruppen.
Accepteret.

Punkt 7 Eventuelt
Torben: Der mangler struktur i klubben. Man foreslog, at vi lægger hovederne i blød, for at finde en
løsning.
Bestyrelsesreferaterne lægges fremover ud på hjemmesiden.
Ser os ikke i stand til at lades os repræsentere ved Spotsråd Lollands generalforsamling.
Vort gaveregulativ skal tages op til revision til næste bestyrelsesmøde.

Punkt 8 Fastsættelse af næste møde
Tirsdag den 30. juni kl. 19.00

