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1. Møde med byrådsmedlem Sengül Deniz
Mødet er fastsat til onsdag den 14. juni kl. 14:00. Det blev besluttet, at Poul Erik Kroll og Søren
Lauth deltager i mødet, hvor følgende punkter bør drøftes:
•

•

Vedrørende klublokaler på Strandvangen 54:
o
Etablering af aflåseligt højskab til opbevaring af diverse.
o
Etablering af køleskab med lås
o
Etablering af nøgleboks, alternativt udlevering af flere nøgler
o
Opstilling af udendørs container til værktøj og opbevaring af større genstande
o
Etablering af pokalskab
o
Etablering af internetforbindelse
Vedrørende turen til Waalre, Holland:
o
Tilsagn om støtte til tøj
o
Tilsagn om lån af bil(er)
o
Tilsagn om dækning af transportudgifter
o
Gaver til værter i Waalre

Punkterne vedrørende klublokaler på Strandvangen 54 bør efterfølgende drøftes på et
fællesmøde, hvor også Marineforeningen og Teaterforeningen er repræsenteret.

2. Anvendelse af Ishøj Kommunes Initiativpris 2017
Bestyrelsens behandling af dette punkt må afvente en tilbagemelding fra Team Ishøj-Paris
deltagerne, der som prismodtagere må beslutte, hvad de ønsker prisen på kr. 5.000 anvendt
til. Poul Erik Kroll og Jan Friedl anmodes om at give bestyrelsen en tilbagemelding herom.
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3. Invitation fra IMCC om servicering ifm. KMD Ironman 2017
IMCC har rettet henvendelse for at aftale, at de to foreninger i fællesskab stiller op til at
servicere deltagerne i KMD Ironman 2017. Indtægten herved fordeles herefter
forholdsmæssigt mellem de to foreninger.
Der var i bestyrelsen ikke flertal for at indgå i et sådant arrangement. Esben Skau melder dette
tilbage til IMCC.

4. Klubbens logo
Klubbens logo og farverne heri blev drøftet. Det blev besluttet, at Erik Libolt får sin datter til at
tilrette logoet, der er fastlagt i forbindelse med klubbens tøjdesign, dog således at den
”rustrøde” farve indgår. Dette logo vil herefter blive anvendt på klubbens FaceBook side og
hjemmesiden.

5. Klubbens månedlige frokostarrangement
For at sikre at den månedlige frokost kan gennemføres, selv om Lisbeth og Søren Lauth er
forhindret i at stå for det praktiske, blev det besluttet, at bestyrelsen tager over i sådanne
situationer og sikrer gennemførelsen.

6. Medlemskab af Ishøj Idrætsråd
Esben Skau har sendt en anmodning om klubbens optagelse i Idrætsrådet. Ansøgningen vil
blive behandlet på Idrætsrådets førstkommende møde, men den endelige optagelse kan først
ske på Idrætsrådets repræsentantskabsmøde i starten af 2018

7. Eventuelt
Poul Erik Kroll orienterede om, at Ishøj Kommune har udbetalt godtgørelse for
transportudgifter ifm. cykel-eventen i Trzebinia, Polen. Kommunen vil dog ikke dække for
overnatningen på turen derned, hvorfor Poul Erik Kroll vil opkræve betaling herfor af de
enkelte deltagere.

P.b.v.
Esben Skau
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