Referat af bestyrelsesmøde den 18/3-2019
Tilstede:

Michael
Steen
John
Asger
Tina
Christina

Afbud:

Ingen

Referat:
Henvendelse fra klubmedlem:
Bestyrelsen har modtaget en mail fra Lasse Hansen fra P-holdet, som lægger op til afstemning
på p-holdet om, hvorvidt nogen har lyst til at melde sig ud af TIK Motionscykling og starte
deres egen forening.
Bestyrelsen talte om, hvorledes vi skulle forholde os til det og er enige om, at alle selvfølgelig
har mulighed for at melde sig ud af klubben, hvis man føler, at klubbens formål ikke lever op
til egne forventninger.
Bestyrelsen har forfattet et svarbrev på henvendelsen, som bliver sendt ud til samtlige
medlemmer med vedhæftede mail fra Lasse.
Generalforsamling 2019
Klubben har veloverstået generalforsamlingen den 4. februar 2019. Bestyrelsen vil på et
kommende bestyrelsesmøde gennemgå proceduren for afholdelse af generalforsamling i
forhold til 2020.
Klubben fik valgt en ny formand for 2019 og en suppleant for 2019. Velkommen til Michael og
Christina.
Steen blev genvalgt for perioden 2019-2020
John blev genvalgt for perioden 2019-2020
Tina blev genvalgt for perioden 2019-2020
Hjemmesiden
Klubbens styringsplatform der anvendes til hjemmesiden, kan ikke længere følge med tiden og
det vil blive dyrere hvis vi skal tilkøbe flere moduler for at være opdateret. På
generalforsamlingen blev det vedtaget, at klubben fortsat skal have en hjemmeside.
Bestyrelsen og Birgitte har været til møde med TIK Bestyrelsen Kasten, for at høre nærmere
om deres tilbud om at være en del af TIK’s hjemmeside.
Det er gratis at oprette en hjemmeside, og den opfylder behovet for at kunne lægge nyheder
op. Det kan blive nødvendigt at tilkøbe et modul, til fx tilmelding til arrangementer via
hjemmesiden.
Bestyrelsen undersøger økonomien i det og har det med på næste bestyrelsesmøde.
Facebook
På klubbens facebook gruppe står, at den kun er for medlemmer, men siden er åben og flere
som ikke er betalende medlemmer, er medlem af facebook gruppen. Der er flertal for, at
facebook gruppen skal være åben og tilgængelig for alle. Derfor skal der kommunikeres ud, at
facebook gruppen er for alle.

Klubben har fire administratorer på facebook, som kan godkende folk til at blive medlem af
facebook gruppen, det er også administratorernes ansvar at skelne imellem tonen på
facebook, og har rettighed til at slette et indlæg, hvis tonen falder uden for normen.
Klubtøj
Klubbens medlemmer har nu haft mulighed for at købe klubtøj igennem Campione. Vi havde
lidt startvanskeligheder, da ikke alle kunne få bestillingen igennem i første omgang. Heldigvis
kunne vi vejlede hinanden via facebook, hvor der kom gode råd. Alle medlemmer får et
tilskud, 200 kr., på én bestilt tøjgenstand (jersey/buks).
Bestyrelsen undersøger muligheden for udbetaling af tilskuddet til den enkelte.
Der er erfaring fra anden klub, som også anvender Campione som tøjleverandør om, at en
repræsentant fra Campione bliver medlem af vores facebook, så vi også herigennem får
reminder om tidsfrister for bestilling og anden god information.
Tina kontakter Campione.
Træning 2019
Det er et ønske, at der bliver dannet et hold, som har det formål at komme ud og køre en
træningstur, uden at skulle halse igennem. Gerne et hold, som ligger omkring de 28 km/t i
gennemsnit. Tina kontakter Michael A for at høre, om han kunne tænke sig at påtage sig rollen
og køre et hold 28 km/t.
• Træning
o sæsonstart tirsdag den 2/4-19 – kl. 18:00 (husk lygter)
o Kvindehold – onsdag den 3/4-19 – kl. 18:00
Næste møde:
25. marts 2019 kl. 19:00, hos Steen.

