Referat Bestyrelsesmøde den 20. maj 2019
Tilstede:

John
Steen
Michael
Tina

Afbud:

Christina

Status på Gården: Der er kommet en ny forening (Senior cykling), som også har til huse på
Gården. Der har været formandsmøde mellem den nye forening, kommunen og os. På mødet blev
det meddelt, at det fra kommunens side af, er tanken, at foreningerne deles om tingene på Gården.
Den nye forening har efterspurgt at kunne bruge de glas, som vi har, til når de skal holde frokoster
og lignende.
Bestyrelsen har besluttet, at den nye forening kan få adgang til glassene og låne dem. Der vil
fortsat være aflåst til grill og skab på værkstedet, da vi har værktøj liggende indkøbt af klubben.
Funday: Søndag den 2. juni fra kl. 9:00 – 16:00
Vi mangler hjælpere til dagen. Henrik har meldt sig.
Program:
Kl. 9-12 cykeltur – vi mødes i TIK
Kl. 13-14 spinning på Parkskolen – vi følges ad fra TIK
Kl. 14-15:30 stå i TIK ved vores ”stand” og svare på spørgsmål fra deltagere.
Reklamere for klubben. Tag gerne din cykel med og vis frem.
Kl. 15:30-16:00 Pølser på grillen til alle
Der vil være sodavand og sandwich til vores hjælpere på dagen. ”Uden mad og drikke, dur helten
ikke”.
Kontakt Michael Frederiksen eller Tina Gensø
Status ekstern træner: Vi har pt. haft ekstern træner på 4 torsdage og en enkelt onsdag.
Der er har været fokus på intervaller, bakketræning og teknikkørsel. Det er blevet taget godt imod
og mange har deltaget på træningsdagene.
Status hjemmesiden: Vi har fået ny hjemmeside i samarbejde med TIK. Birgitte har arbejdet med
vores nye hjemmeside og den er nu fuld til gængelig, du kan se den på www.motionscykling.tik.dk
Den gamle hjemmeside linker over til den nye hjemmeside.
Har du artikler, billeder eller andet du ønsker på hjemmesiden, kan du kontakte Birgitte Frederiksen
på mail: birgittesommerfugl@gmail.com
På vores hjemmeside, kan du tilmelde dig et nyhedsbrev som fungerer ved, at du modtager en
nyhedsmail ca. en gang om måneden, når der sker en aktivitet på hjemmesiden. På den måde kan
du altid holde dig opdateret med nyheder og aktiviteter for klubben.
Klubmesterskab og jubilæum: Lørdag den 14. september 2019. Sæt kryds i kalenderen. Vi
mangler stadig hjælpere til henholdsvis afholdelse af klubmesterskab og til et festudvalg.
Ansøgning om klubtilskud: Der er indkommet ansøgning om tilskud til et motionsløb. Bestyrelsen
har besluttet af give 100 kr. pr deltager i løbet på baggrund af, at der køres fælleskørsel i løbet,
min. 5 deltagere og deltagelse i klubtøj (jersey). Vi er bevidste om, at ikke alle når at modtage
klubtøjet til løbet og opfordre til, at der kan lånes af klubmedlemmer.
Klubtøj: Vi arbejder på at få en tøjprøvning af vintertøj i august måned.
Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 5. august 2019 kl. 19:00 hos Steen.

