
Referat bestyrelsesmøde KVIK TRI 
8. marts 2018 

Deltagere: 
 Tommas Jensen 
 Kristian Lytkjen Skaalum Peeters 
 Hanne Stevns Jacobsen 
 Carsten Selmann 
 Lars Kudsk 
 Kenneth Ejsenhardt 

 
Dagsorden:       
 Budget 

o Budget gennemgået og godkendt 
 Klubarrangementer 

o d. 3/4 Foredrag Jesper Kenn Olsen 
o d. 3/5 Foredrag cykelvedligeholdelse (foreløbig dato) 
o d. 29/5 Foredrag i om væske/gel indtag evt. hos en forhandler Endurance eller Kaisersport 

(foreløbig dato) 
o d. 23/8 Grillarrangement på Amagerstrand, hvor der sludres Ironman CPH😊  

 Forårsduatlon 
o Internt KVIK/ATK stævne 
o Stævnet er d. 21/4 kl. 10:00 
o Kenneth henter trailer med DGI tidstagning 
o Carsten og Kudsk henter stativ+borde 
o Carsten skriver til Skovfoged+rideklub 
o ATK sørger for toilet 
o ATK sørger for opsætning af DGI tidstagning 
o Tommas sørger for generator 

 Bornholm 
o d. 8-9-10 juni. 2018 
o pris pr. deltager 750kr betales via klubmodul 
o tilmeldingsfrist? 

 200 på Tonseren 
o Indtil videre arbejdes der på at gennemfører 200 på Tonseren d. 3. juni 
o Afholdes med ATK og evt. som en holdtidskørelse 

 Klubtøj 
o Tøj fra SISMIC og Parentini som er leverandør til det danske Cykel landshold, er 

gennemgået. Pris og kvalitet er nogenlunde i orden. Vi afventer at se alternativt forslag. 
 Nye medlemmer 

o Indmeldelse foregår fremadrettet igennem KVIK, og Hanne forsøger at finde velkomstmail 
frem, som kan sendes direkte fra KVIK til nye medlemmer 

  



 Træning 
o Forslag: Cykeltræning om søndagen gennemføres sammen med ATK – men kun hvis ATK 

stiller med ”træner” til hold 2 
o Cykeltræning bliver fra 1. april onsdag-fredag-søndag 
o Løbetræning fortsætter med Jonas som løbetræner, frem til september 
o Løbetræning fortsætter hver tirsdag 
o Fra d. 7. april er det vores hensigt at opstarte LSD løb hver lørdag ca. kl. 08:30 fra 

Korsvejens svømmehal. Det er dog uden officiel løbetræner. 
o Indendørssvømning forsætter om hidtil sæsonen ud. Dvs. man-tors frem til 31. maj 
o Udendørssæsonen starter for KVIK starter officielt d. 1. juni 

KVIK udendørs træning fra d. 1. juni 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
Svømning 
Kl. 18:00-19:15 
Jollerampen 

Løb 
Kl. 17:30-19:00 
Klubhuset 

Cykling 
Kl. 17:30-19:30 
Rundkørelsen 

Svømning 
Kl. 18:00-19:15 
Jollerampen 

Cykling 
Kl. 17:30-19:30 
Rundkørelsen 

Svømning 
Kl. 07:00-08:30 
Jollerampen 
LSD løb 
Kl. 08.30 
Jollerampen 

Cykling 
Kl. 08:00-? 
Røde port 
Lang tur 

 

 Hjemmesiden 
o Carsten Selmann hjælper fremadrettet Malene Dissing, således at Malene ikke står alene 

med det. 
 Procedurer pladehjul 

o Klubben har indkøbt 2 stk. Citec pladehjul (dæk/slange), som kan lejes af klubmedlemmer. 
(må ikke udlejes til tredje part) 

o De store tri-events bliver lagt ind i træningskalenderen, og pladehjul kan lejes for 500kr. pr. 
event 

o Er et event ikke i kalenderen, kan man skrive til Carsten Selmann på mail: 
carsten@selmann.dk så sørger Carsten for at eventet bliver lagt ind i kalenderen. 

o Der trukket lod iblandt de interesserede ca. 20 dage før event. 
o Hjulet bliver som udgangspunkt udlejet fra tirsdag til tirsdag 
o Hvis 2 events ligger for tæt på hinanden til at hjul kan udlejes til en ny person, ligges de 2 

events sammen og der trækkes lod samlet. 
o Pladehjul udlejes i perfekt stand og afleveres i samme stand. Ellers erstattes pladehjul med 

et nyt af samme mærke og model af lejer 
o Pladehjul udlejes uden dæk og slange, samt kassette 

 Procedurer højttaler 
o Klubben har indkøbt 1 stk. Soundboks højttaler, som kan lejes af klubmedlemmer. (må ikke 

udlejes til tredje part) 
o Højttaler bruges til vores KVIK events, men kan lejes for 250kr. pr. weekend 
o Højttaler udlejes efter først til mølle princippet 
o Soundboks udlejes i perfekt stand og afleveres i samme stand. Ellers erstattes med en ny 

Soundboks af lejer 
 
Næste bestyrelsesmøde fastsættes når Hanne Staanum har alternativ tøjleverandør klar. Det 
prioriteres at få en tøjleverandør klar hurtigst muligt. 
 


