Referat fra bestyrelsesmøde den 21. september 2017.
Alle mødt

Punkt 1 Godkendelse af referat fra 17. august
Godkendt.

Punkt 2 Oplæg fra Mona og Freddy om Tilskudspolitik.
IKO giver kr. 500 til deltagelse i talentudviklingen. Deltageren betaler selv resten +
kørselen. De eliteudøvere, som ikke deltager/ikke ønsker i talentudviklingen skal
have samme mulighed til andre aktiviteter.
IKO giver kr. 500 i deltagelse ved internationale mesterskaber.
Mona og Freddy arbejder viderfe op oplægget. Detet vil når det er færdigt blive lagt
ind på hjemmesiden.

Punkt 3 Skoleol. Skal vi afholde dette i 2018. Der indgår et nyt element.
Crossløb skoleol.
Mona er ikke siker på, at hun kan få samme betingelser, som tidligere. Hun kan så ikke sige
noget konkret om vi overhovedet afholder skoleol. Men vi vil gerne vende tilbage til DGI, for
at høre mere om emnet. HW foretager det nødvendige hertil.

Punkt 4 Deltagelse i oktoberfest 2018.
Formanden har fået mandat til at træffe afgørelse herom, og det er afgjort at vi er i 2018. Det
er opfattelsen, at der er store penge at tjene. Overskuddet 2017 forventes at blive ca. kr.
80.000. 25% heraf tilfalder os. Vi deltager også i 2018.

Punkt 5 Udlån af højtaleranlæg til TSØ
Formanden har fået mandat til at træffe afgørelse herom. Det er bestemt at TSØ må benytte
vort højtaleranlæg 2017/18 i det omfang, de finder det nødvendigt. TSØ betalekr. 800,00
herfor. Til gændgæld må vi benytte deres kontor i det omfang vi finder det nødvendigt i
forbindelse med vore arragementer. Tilsluttet af bestyrelsen.

Punkt 6 Pandekageløbet 2018, fastsætte af dato
Fastsat til den 9 juni 2018.

Punkt 7 Vintertræning i samarbejde med motionscentret i hallerne.
Intervaltræningen ude på stadion ophører med udgangen af oktober måned. Bernd i
motionscentret er klar til at modtage os fra torsdag den 2. november kl. 17.30 og herefter
hver torsdag fremover til udgangen af marts måned 2018. Han kan højest rumme 20
deltagere, og allerhelst ser han, at der kun kommer max. 15. Prisen herfor fastslås til kr. 200
for hele sæsonen for alle deltagere, uanset om man er medlem i centret i forvejen.

Punkt 8 Der er bestilt bus til Erimitageløbet
For medlemmer og pårørende af IKO er dette gratis. I det omfang der er plads kan personer
udenfor medlemsgruppen komme med for kr. 150,00. Godkendt.

Punkt 9 Afholdelse af Nørresø Rundt fremover.
Der er stemning for at give det en chance frenover. Per vil udarbejde et oplæg, evt sammen
med noboklubberne. Der tænkes især på Østofte.

Punkt 10 Fastsættelse af datoer for vore arrangementer i 2017.
Pandekageløb den 9. juni 2018
Oktoberfest den 1. september 2018
DM kastemangekamp 29-30 september 2018
Atletikskole (uge 31)

Punkt 11 Økonomi til orientering. Der er udsendt à jourført perioderegnskab pr.
20. september 2017.09.20
Taget til efterretning.

Punkt 12 Frivillig.
Frivillig fredag den 6. oktober i Nakskov.
Vi har modtaget indbydelse fra Frivillig Lolland til et møde på Nakskov Bibliotek fredag den 6.
oktober kl. 15 – 19.30. HW overvejer at deltage.

Foreningsdag på Maribo Gymnasium den 25 oktober 2017.
Underhenvisning til tidligere erfaring, har det ingen interesse.

Punkt 13 Eventuelt
DAF afholder årsmøde i Middelfart 28-29 oktober 2017. Mona overvejer at deltage.
Per og Torben deltog i møde i DGI den 212. august. Deres mening herom er, at det var en
tynd kop te og at det af Martin omtalte omtalte ”videre forløb” til en pris af 2.000 kr vil være
spild af gode midler.Torben foreslog, at vi i stedet afholder etinterne møde – evt en aften omkring hvordan vi får flere deltag. Det kunne være et ”kaffemøde” efter en træningsaften.
HW er tilmeldt et kursus i AOF om etablering af hjemmeside. Det er hans opfattelse, at det
kan gøre meget lettere end tilfældet er i øjeblikket
Kirsten og Anny udlevede gaveregulativ. Dette er lagt op hjemmesiden. Man klikker på OM
OS, der ruller et gardin ned DIVERSE BESTEMMELSER. Dette åbner man, og derefter åbnes
fien GAVEREGULATIV.
Glöggfest den 26. November. HW sørger for at reservere lokaler. Deltagelsen er gratis men
yderligere drikkevarer end dem, som ingår i arrangementet betales til cafeteriapriser.

Punkt 14 Fastsættelse af næste møde.
Tirsdag den 21. november kl 19.00.

