
Dagsorden til VTRI bestyrelsesmøde d. 22/12 2020 

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: 
Formand: Tom  

Næstformand: Kenneth 
Kasserer: Morten 
Medlem: Henrik 

Suppleant: Steffen 

1. Indslag fra kasseren 
➢ Status på økonomi/bank 

! VRTI har fået ny bankrådgiver Birgitte Agerskov  
! Årsregnskab vil blive udleveret i start januar. Aktion Morten 

2. Fælles arrangementer. 
➢ Nytårskur evt. ny dato 

! Bestyrelsen vil løbende se om Corona gør det muligt at 
afholde som planlagt d. 6/3-21 eller om det flyttes. 

! Henset til det forgange år med minimal muligheder for 
fælles aktiviteter og events, kigger bestyrelsen, som et 
plaster på såret, på mindre bruger betaling til nytårskur, 
events i det nye år i form af leje af svømmehal eller fælles 
middag. 

➢ Tilskud fra klubben  
! Det er til en hver tid tilladt at søge om midler til klubben, 

bestyrelsen ser pt. ikke nogle konkrete behov.  
    

3. Bodybike. 
➢ Evt. en time i hverdagen. 

! I disse Corona tider er Bodybike, det event hvor klubben 
virkelige er social. Kunne Bodybike i løbet af ugen man- til 
fredag være en mulighed? Det kunne være med 
medlemmer som instruktør, programmer ligge online og er 
lige til at tilgå. Det undersøges hvilke tider er der til 
rådighed ved Arena Nord. Derefter oprettes en afstemning 
på Facebook, hvor info fremlægges og for at undersøge ved 
medlemmerne om behovet er til stede. - Aktion Tom 

➢ Fællesskab/hygge 
! Bestyrelsen opfordre til at vi i klubben laver opslag på 

facebook med ens træninger. Håbet er at det vil skabe 
grobund for at vi måske kan træne mere sammen på 
landevejene og skovstierne. 

! I det nye år, når vejret bliver til det, vil der igen være mere 
fokus på søndagstræning i form af et møde sted , “x” tid 
cykling efterfulgt af “x” tid løb og lejlighedsvis afslut med 
grill. Ruterne vil blive formet så alle vil kunne deltage 
uanset niveau. 



4. Svømning med Per. 
➢ Indfrier han forventningerne. 

! Til fulde, han kommer rundt til alle og har fokus på dem 
med mest behov. 

➢ Gave/anderkendelse. 
! Medlemmerne opfordres til at de roser og takker for 

dagens program. Per vil kun have kørepenge for hans 
arbejde, men bestyrelsen har besluttet at give et par 
flasker rødvin + 1/2 citronmåne :-) og en T-shirt med tryk 
på ryggen med  “VTRI Coach Årts træner 
2020/2021” (udgift ca. 600 kr.) - Aktion Tom  

5. Bestyrelsesmedlemmer. 
➢ Planer i forhold til bestyrelsesarbejde. 

! Frank ønsker at træde ud af bestyrelsen, suppleant Steffen 
er trådt til. Rokaden sættes på dagsorden til næste 
Generalforsamling. 

! Hvis bestyrelsesarbejdet holdes i nuværende niveau 
fortsætter alle med glæde inkl. Steffen. 

6. Oversigt over, hvem der skal kører hvilken stævner i 2021. 
! Det forslås at der i Klubmodul laves en stævnekalender. 

Formålet er at vise diverse stævner medlemmerne har 
tilmeldt sig og derved kunne inspirer andre og i håb om at 
VTRI vil deltage stærkt. Aktion Tom fremsøger folks planer. 
Aktion Morten får dem lagt ind i klubmodul så “Klubbens 
stævne kalender” bliver offentligt tilgængelig. 

7. Klubmodul. 
! Behovet for svømning som events i Klubmodul, revurderes 

efter Corona. Årsagen til at de oprettes anvendes 
umiddelbart ikke. Hvis de ikke bliver brugt, så ønsker 
Morten at de ikke oprettes, da det er en tidskrævende 
proces. Spinningevents fortsætter uændret. 

! Det blev igen drøftet om VTRI´s Facebook gruppe skal 
ændres fra en lukket til en åben. Dette var der enighed 
om. Det undersøges om den nuværende gruppe kan 
“laves” om, er dette ikke muligt vil der, som punkt til 
næste generalforsmaling, foreslåes oprettelse af en helt ny 
gruppe. Aktion Tom 

8. Opfølgning på 2020. 
➢ Fungere de ting der er, som de skal og skal der rettes til.  

! Der blev ikke fundet grund til at ændre nogle ting. 



     9. Mål, vision for 2021. 
! Mål og vision er det samme. (Danmarks hyggeligste og 50 

medlemmer) 
! Intromøde prøves igen i 2021. 
! Synlighed af klubben - alle medlemmer er velkommen til at 

eksponer klubben på div. medier.  
! Opfordring til at et medlem laver et opslag på Kanal 

Frederikshavn, gerne indeholdene at Per er kommet som 
træner i klubben. Pers accept skal søges. Aktion Morten 

! Der undersøges hvad der skal til ved Kanal Frederikshavn. 
Aktion Steffen 

! Året der gik i VTRI.., sammenfatning med forhåbentlige ny 
oprettet “Træningskalender” og træner Per. TRI er for alle, 
citronmåne, Bodybike hygge, i en tid med Corona.- Sendes 
i januar. Aktion Morten  

! Billedemateriale til ovenstående artikel. Aktion Kenneth og 
Henrik 

  10.  Generalforsamling 2021. 
! Feb-marts  

  
  11. Evt. 

➢ Fastholdelse af 20 kr. svøm billet forsøges. 
➢ Fokus på det fælles, som kan gøres i Corona. 
➢ Gentryk af Peter Munks artikel? 
➢ Nytårs kur, kunne være fællesspisning, Corona situationen ses 

an. 
➢ GoPro kamera, der skal købes at hukommelseskort + 

tilbehørsudstyr, økonomien dertil fastsat til 1000kr. Aktion Morten 
➢ Efter dette indkøb vil det annonceres på Facebook at et VTRI klub 

Gopro kamera vil kunne lånes gratis. Udlån sker hos Tom og via 
en logbog, så vi kan holde styr på hvem der har det. Det blev 
drøftet om der skulle et depositum til, men det blev afvist, 
tillidsprincippet anvendes i sted for. Aktion Tom


