
 
 

Referat bestyrelsesmøde Snik 
 
Dato: 9. marts 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. G-DGH. 
Møde med LTK om ruten er umiddelbart forløbet godt. Ruterne (10 og 21 km) er 
umiddelbart godkendt, dog enkelt udfordringer: 

 Privatvej i Åbrinken.  
 Tager hensyn til tidsplanen for privatbanen.  
 Ligge uden om Letbanen dog ikke muligt ved mål området 
 2% af løbets omsætning er pris for, at ruten går igennem privatvej ved 

Ravnholm. 
Ruten kræver mindre bemanding end ruten 2019.  
Ansøgning vedr. ruten er sendt til politiet. 
Planlægning af løbet og afvikling af dette er i proces og tidsplanen overholdes, flere 
funktionsledere er i gang med at finde hjælpere m.fl.  
Der forventes krav om afvikling af løbet enten med Coronapas, negativ test og/eller 
afvikling i startgrupper (Bestyrelsen ved pt. intet om afviklingsregler). Afvikling i 
startgrupper bliver en logistisk opgave. 
Sponsorer: 

 Lyngby Handelsstandsforening er positive og proaktive, hvor butikkerne bakker 
op om SNIKs G-DGH løbefest. 

 Info fra møder med udvalg, Gjensidige og LTK. 
Tilmeldingen ligger lidt stille pt. men en simpel re-post på FB, gav dog hurtigt en mindre 
tilmeldings respons. 1150 deltagere tilmeldte. 
 

 G-DGH fællestræning 
Genoptages efter påske. Info. på FB. 
 

 G-DGH hjemmeside 
Klaus holder pt snor i denne opgave. Instagram bliver ikke opdateret sammen med FB. 
 

 G-DGH afslutningsfest 26. juni 21 - planlægges, når vi kender forsamlingsforbuddet. 
Forventet plan:  Løb 

Generalforsamling 



 
Afslutnings eftermiddags/tidlig grill-aftens-fest 

 
Trænerudvalget: 

Godt i gang igen, efter seneste nedlukning. Nyt begynderhold 6.4.21 om tirsdagen. Evt. 
et opslag i avisen. 
Lars Halkier er indtrådt som rep. for de hurtige hold 

 
2. Generalforsamling. 

 Afvikling 26. juni – afventer planlægningen 
 Årets Snik’er bestyrelsen tænker over emner til næste møde 

 
3. Regnskab 

 DGI har bevilliget 28.600 kr. Corona kompensation ud af de ansøgte 45.700 kr.  
 Der er købt værdipapirer i allerede benyttede investeringsforeninger.  
 Der er stadig en pæn likvid beholdning 

 
4. Rundforbi status 

 Restauratørpar er blevet ansat. 
 Klublokale situationen er uafklaret. 
 Renoveringen er blevet langt mere omfattende end man først havde forventet og 

derved bliver mange beslutninger udskudt. 
 På et tidspunkt skal vores opbevaringsbur ryddes og vi får et nyt rum ved den bageste 

indgangstrappe. 
 

5. Evt.  
 DGI’s og DIF’s foreningspulje kan ansøges ifht. kommunens ansvar for at støtte op om 

foreninger. 
 Nye puljer ifht. at få aktiveret vores medlemmer efter Corona igen. 

 
 
Næste møde: 
Tirsdag den april 13.4.21 kl. 19.15 på teams eller hos en fra bestyrelsen. 

 


