REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE 06.06.19
Tilstede:

Per Øhlckers, Angela Pütsch, Einar Drabløs, Svein Jacobsen, Dag
Kolberg og Kirsten Larsen.

1. REFERAT FRA SISTE MØTE
Referat fra Hovedstyremøtet 20.03.19 ble godkjent.
2. SPORTSLIG STATUS FRA GRUPPENE
Friidrett: Amalie Iuel har satt norsk rekord på 400m hekk. Tyrving ble beste klubb i
stafett-NM. I Holmenkollstafetten ble damelaget nr. 5 og herrelaget nr. 9. I
juniorklassene ble det henholdsvis 2.plass for guttene og 3.plass for jentene.
Orientering: Beste plassering gjennom tidene i Tiomila ved at herrelaget ble nr. 6.
Maren Haverstad og Torgeir Nørbech er tatt ut til landslagsløp. God oppslutning av
junior-jenter.
Felles: Hovedstyret diskuterer på høstparten hvorvidt Holmenkollstafetten kan bli en
mer felles satsing for hele laget.
3. STATUS NY FRIIDRETTSSTADION PÅ RUD
Ikke noe nytt. Viktig at manglende inntegning av kiosk/salgsmuligheter i bygningsmassen
tas med videre.
4. STATUS KLUBBHUSET
Arbeider på klubbhuset er godt i gang. Det er skiftet 2 varmtvannsbereder og dør fra
lageret til banen, og det er installert lysbrytere i innendørs trapp. Arbeid utendørs med
tak ved inngang er i gang. Når det er avsluttet, vil arbeidet med 2. etasje – skifting av
skyvedør og bord på balkongen igangsettes. Det må også skiftes en del lysarmaturer og
klinker/låser på diverse dører.
Det er avtalt oppsummeringsmøte med Karateklubben 20. juni for program
høst/vinter/vår. Ny leietaker er Karategruppe fra Bærum Kommune. Foreløpig fram til
medio juni.
5. RAPPORT FRA DAGLIG LEDER
a. Svein redegjorde for status i arveoppgjøret etter Ivar Opsahl. Nye midler er overført
til o-gruppa.
b. Henning Spjelkavik er i gang med oppdatering av nettet på klubbhuset.
6. REGNSKAPSRAPPORTER
Hovedstyret tok de utsendte regnskapsrapportene til etterretning.

7. STATUS POLITIATTESTER
Arbeidet med innhenting av politiattester fra trenere og tillatsvalgte pågår kontinuerlig.
8. JUBILEUMSBOKEN
Einar og Per avholder møte med Morten Haave om videre fremdrift/etter avslutning av
arbeidet med 100 års jubileumsbok.
9. STATUS NAVNEENDRING FRA IL TYRVING TIL TYRVING IL
Logoer på web er endret. Når det gjelder drakter, vil det bli endret når nye drakter
bestilles. Det er bestilt nytt seil for å hva på klubbhuset.
10. EVENTUELT
a. Jubileumsboken som ble utgitt i 1997 ligger digitalt på Nasjonalbiblioteket. Kirsten
lenker fra Hovedstyret og O-gruppas web-sider.
b. Det neste Hovedstyremøtet avholdes i september. Forslag til dato kommer.

Kirsten Larsen
Ref.

