
 

Referat bestyrelsesmøde Snik 
 
Dato: 13. april 2021 kl. 19.15-21.45 på Teams 
 
Deltagere: Jacob Jensen, Frank Moesgaard, Erik Lund Lauridsen, Niels Kristensen, Klaus Kristiansen & 
Julie Secher  
 
  

1. Nyt fra udvalgene 
Løbsudvalget:  

 Info. vedr. afvikling af G-DGH: Arbejder videre på gennemførsel af løbet, jf. 
forventninger om, at vaccineprogrammet er næsten fuldt udrullet og der er Coronapas. 
Forventer at vi skal afvikle i løbegrupper af 250-300 pers.  

 LTK har godkendt, men vi har ikke modtaget endelig tilladelse endnu, KK er i dialog med 
dem.  

 Arbejdet med sponsorer, handelsforeningen m.fl. fortsættes. 
 Ruterne måles op 22. april med dansk atletikforbund  
 Aftalen med Ultimate er stadig gældende og vi fortsætter billetsalget. Bestyrelsen tages 

stilling igen i maj.   
 Funktionslederne er i gang med at skaffe mandskab. 

Nye funktionsledere: 
Per Bergstrøm er blevet ansvarlig for mål-området. 
Væskedepotansvarlige mangler 

 G-DGH SoMe – der er pt udfordringer med rettigheder/koder til Instagram. Klaus 
arbejder på sagen. 

 Afslutningsfest for SNIK 26. juni er hyldest af vores fælles arbejde med løbefesten ved 
G-DGH. En detaljeret planlægning af venter Corona restriktionerne, men festudvalget er 
i gang.  

 G-DGH fællestræning – forventes i gang i maj. Der er forslag til veste til 
trænerne/fartholderne ved lørdagstræning. Coronareglerne er pt., at der skal være to 
meter mellem løbegrupper af 50 pers.  
 

2. Trænerudvalget: 
 20-25 nye på begynderholdet. Der er blevet annonceret på FB i blandt andet i 

kommuner mm., det ser ud til at have givet pote. 
 Træning går generelt også rigtig godt, hvor vi har både med glade løbere og trænere. 

 
3. Generalforsamling. 

 Afvikling 26. juni – afventer udmelding om Corona forsamlingsregler fra regeringen. 
 Årets Snik’er blev besluttet. 

 
4. Regnskab ingen bemærkninger. Der er kommet 25 nye medlemmer. 



 
 

 Depotrummene er klar. Vi er inviteret til møde for at se dem. Vores depoter skal ryddes 
og rykkes over i et nyt. Vedr. klublokale mm er ikke kommet længere pt. 

 Golden Days er en kulturevent, der afholdes hvert år. I år er temaet antikken inkl. 
idrætten. Dagen afvikles den 11.9.21. Rudersdal har budt ind på denne event med en 
stafet Marathon (et socialt arrangement). Klaus og Niels har deltaget i et ”føle” møde, 
for at undersøge om der er stemning for, at idrætsforeningerne bidrager. Vi afventer 
yderligere udspil og Klaus deltager i møder for SNIK. 

 
5. Evt.  

 App tilbud til afprøvning i 3 mdr. Der er behov for mere info. inden vi kan sige ja tak. Vi 
inviterer udvikleren ind til et BE møde. 

 Bestyrelsesarrangement med partner den 11. juni 2021 (cirkusrevyen kl. 18.00 og 
spisning kl. 20.30).  

 
 
Næste møde: 11. maj hos Frank eller på Teams.  
 

 


