
Referat bestyrelsesmøde SNIK 
 
22. september 2020 
 
Deltagere: Jacob Jensen, Frank Moesgaard, Erik Lund Lauridsen, Niels Kristensen, Klaus Kristiansen & 
Julie Secher  
Catrine Moesgaard (kl. 20.00-21.00) 
  
 

1. Nyt fra udvalgene 
Løbsudvalget:  
Løb 2021 jf. Covid-19 

 G-DGH 25.april 2021.  
Bestyrelsen ønsker, at vi planlægger med at gennemføre løbet. Men er i dialog om de 
benspænd Covid situationen giver os. 
LTK er velvillige overfor, at vi afvikler løbet, men der er et ønske om, at vi ændre ruten 
(pga. letbanen og private veje). 
Starten rykkes til Kanalvej fra Lyngby Hovedgade (pga. letbanen). Mål bliver Lyngby 
Hovedgade ved Magasin. 
Messen bliver på pladsen bag Magasin. 
Alle sponsorer forventes at være med igen. 
 

 G-DGH fællestræning afventer opstart jf. ovenstående. 
 

 Valentinmilen 2021 
Bestyrelsen ønsker, at vi planlægger med at gennemføre løbet. Der kan muligvis 
arbejdes yderligere med start/slut i intervaller. 50 pers. forsamlingsgrænsen kan blive 
en udfordring.  
 

Trænerudvalget: 
 Træningsweekend gik godt, mange positive tilbagemeldinger. Fint med et døgn. 

Konceptet gentages i 2021. 
 Arbejder med en at afvikle en træningslørdag for trænerne. 
 Træningen fungerer godt, der er en god trænerstab. Der tages godt hensyn ift. 

Covid. Styrketræningen er udfordret pga. lokaler. Vi forsøger med forhallen på 
Rundforbi. 

 
2. Sæsonafslutning – kan den gennemføres?  

Lørdag den 29.11 kl. 13 afvikles der sæson afslutningsløb på Lysløjpen. Efterfølgende er 
klubben vært for lidt godt til ganen ved Løjpen.  
Sæsonafslutningsfesten i Nærum aflyses i 2020 pga. Covid restriktionerne. 
 

3. Regnskab ingen input 
 

4. Rundforbi’s renovering bør være færdig januar 2021. 
 



5. Hjemmeside v. Cathrine Moesgaard.  
Hjemmesiden blev gennemgået for bestyrelsen.   
Der skal tilknyttes flere muligheder for den del, der vedr. medlems log in område, bla. info. fra 
bestyrelsen. SNIK ændrer den åbne facebook gruppe til en facebook side. Vi beholder den 
lukkede gruppe. SNIK opretter en Instagram konto. 
Første gang man vil logge på www.snikateltik.dk skal man anmode om at blive medlem af siden. 
Det er ikke et spørgsmål vedr. ens medlemskab af klubben, der spørges ind til her. 
 

6. Evt.  
 

 Bestyrelses dagsordener og referaterne kommer på hjemmesiden igen. 

 

Næste møde planlægges til medio/ultimo november. 
 

 


