
Referat bestyrelsesmøde den 1. oktober 2018 

 

Tilstede: John Christensen 

 Steen Dolberg 

 Asger 

 Tina 

 

Afbud: Michael Werge 

 

Klubmesterskab 2018: 

Rigtig stor tilslutning til årets klubmesterskab. Masser af ryttere, heppere og hjælpere.  

Tak til Michael Frederiksen og Ann-Britt fra kvindeholdet, som sørgede for, at tiden ikke gik i stå. 

Tak til Mimi og Ejvind som sørgede for at holde flaget højt. John Christensen der kom med pavillon, 

bord og stole, og ikke mindste Jette Elleby med mandskab fra P-holdet som sørgede for god mad og 

drikke til efter løbet. Tak til Jenni og Henrik som tog flotte billeder under og efter løbet. 

Der er kun kommet positive tilbagemeldinger fra dagen, så vi kan kun glæde os til næste års 

arrangement. 

 

Bestyrelsen talte om muligheden for at udfase handicaptiderne med begrundelse i, at langt de fleste 

som deltager, ligger i nogenlunde samme niveau. 

Steen undersøger om der er noget til hindre for at udfase handicaptiderne. 

Emnet tages med som punkt på næste bestyrelsesmøde, som optakt til generalforsamlingen. 

 

Klubtøj: 

Vi har haft besøg af Xtreme og Campione.  

Bestyrelsen har besluttet at indgå aftale med Campione med begrundelse i, at vi så ikke skal lægge 

os fast på en bestilling af 200 stk. cykeltøj. Bestyrelsen mener ikke, at vi kan komme op på det 

antal bestillinger, og så vil det være klubben der skal afholde udgiften til et tøjlager, som netop var 

formålet at undgå. 

Tina tager kontakt til Campione. 

Bestyrelsen satser på, at der kan afholdes tøjprøvning på klubaften den 12. november 2018. 

 

Generalforsamling: 

Klubben afholder generalforsamling mandag den 2. februar 2019, på Gården, kl. 19:00. 

Tina spørger om TIK Formanden Lars Monberg vil være dirigent. 

Steen, John og Michael er på valg. Det er ikke endnu besluttet om alle genopstiller. Men vi mangler 

i hvert fald kandidat til formandsposten.  

På klubaften mandag den 8. oktober 2018, vil vi tage emnet op. 

 

Medlemstilskud: 

Hvorvidt skal klubben yde tilskud til klubarrangementer/ture? Bestyrelsen er enig om, at der stadig 

skal ydes tilskud til arrangementer mv. der understøtter det sociale sammenhold. 

Medlemmer der ønsker tilskud, skal søge bestyrelsen om dette, som vil vurdere i hvilken 

udstrækning der kan gives tilskud. 

 

Klubaften: 

Asger har undersøgt det nærmere med Rune Larsen, (som bl.a. træner Michael Valgren).  

Asger har ligeledes undersøgt, om den lokale ekstremrytter fra Hedehusene, som skal køre RAAM i 

2019, vil komme og holde et foredrag om sin forberedelse hertil.  

Bestyrelsen arbejder videre med dette, og Asger vil undersøge, om den lokale rytter kan komme til 

vores klubaften mandag den 14. januar 2019. 

Asger booker TIK klubhus (det store lokale). 

 

 

 

 

 

 



Træning 2019: 

Bestyrelsen vil gerne arbejde for, at vi kan få en ekstern instruktør ud i foråret 2019. 

Tina kontakter Bo Wacker for dette.  

 

Kvindeholdet: 

Kvindeholdet har haft en forrygende sæson 2018. Kaptajnholdet bestående af Doris, Birgitte og 

Tina har evalueret sæsonen og den fremtidige træning. Det er besluttet, at vi fortsætter 

kvindeholdet i 2019 med samme træningsdag – onsdag.  

Vi har lavet aftale med Steen Rønn fra klubben om, at han vil tage kvindeholdet nogle søndage i 

sæson 2019, hvor der bl.a. er fokus på lidt længere ture. 

Der vil med bestyrelsens opbakning blive lagt op til deltagelse i Tøserunden, hvorved Steens 

træning med fokus på længere ture er oplagt.  

Bestyrelsen har besluttet at yde tilskud til startnummer ved Tøserunden. 

Vi lægger op til, at kvindeholdet også fortsætter træningen om søndagen, hvor vi mødes i TIK kl. 

9:00. 

 

Klubarrangement: 

Lørdag den 27. oktober 2018 afholder vi et klubevent. Med fokus på det sociale og ”prøv noget 

nyt”, mødes vi i Hedeland til en MTB-tur. En tur hvor alle kan være med. Vi kører nogle timer og 

slutter af med sodavand og sandwich. 

Kim Ringsgart er tovholder for turen. Yderligere oplysninger vil komme ud via facebook, 

hjemmesiden og mail.  

 

Spinning 2018/2019: 

Klubben har tider tirsdag/torsdag henholdsvis 16-18 og 18-20. Pladserne på 18-20 holdet er fuldt 

booket op. Der er 23 cykler, og vi har måtte stoppe for tilmeldingen. Hvis du er tilmeldt spinning og 

ikke kan deltage en dag, opfordre vi til, at skrive på Facebook, så en anden kan overtage din tid.  

Asger følger op på antal udleverede brikker. Der vil fremover være tildelt 3 brikker til hvert hold, 

som vil blive udleveret til instruktørerne.  

 

Planlagte klubaftner: 

Mandag den 8. oktober 2018 – emner: sæson 2019 – bestyrelsesmedlemmer 

Mandag den 12. november 2019 – emner: tøjprøvning 

Mandag den 3. december 2018 – julehygge med gløgg og æbleskiver 

Mandag den 14. januar 2019 – foredrag ved lokal rytter 

Mandag den 11. marts 2019 – ingen planlagte emner 

 

Økonomi: 

Ingen bemærkninger til økonomien. 

På næste bestyrelsesmøde vil vi se på budget 2019, som oplæg til generalforsamlingen. 

 

Næste møde: 

Mandag den 10. december 2018 i TIK kl. 18:30 (med spisning). 

Emne: budget 2019 / klubmesterskab handicaptider 

Tina booker lokale i klubhuset til efterfølgende bestyrelsesmøde. 

 

 

 

 

 

  


