Referat bestyrelsesmøde den 2. marts 2020
Tilstede:

John
Steen
Kate
Jesper
Christina
Tina

Fraværende:
Referent:

Kate/Tina

Ny bestyrelse
Efter generalforsamlingen i februar 2020, er der nedsat en ny bestyrelse. Velkommen til Jesper og
Kate.
Sæsonstart
Opstart tirsdag den 31. marts kl. 18:00. Der bliver tilrettet på hjemmesiden med datoen.
Cykelstafetten
Klubben har modtaget en henvendelse om et cykelarrangement til sommer, om vi er interesseret i
hjælpe til. Cykelstafetten løber over 4 dage, og køres ude i Fløng/Soderup området.
Vi har ikke ressourcerne til at stille med hjælpere, så Tina kontakter dem, og takker nej.
MTB og DCU/HTK
DCU/HTK har spurgt, om klubben vil indgå et samarbejde om opstart af MTB hold. Taastrup TIK
Motionscykling er ikke en MTB-klub og kommunen har allerede en fungerende MTB-klub i Fløng.
Træning
Jesper har tilbudt at arrangere træning baseret på intervaltræning. Der bliver oprettet begivenheder
på Facebook de pågældende dage, hvor man skal melde sig til.
Vi skal have fokus på at få allerede eksisterende medlemmer ud at træne. Det er klubbens primære
fokus og når vi møder mange op, er der mulighed for at dele os op i flere grupper.
Bestyrelsen får tilrettet på hjemmesiden vedrørende forventning til nye medlemmer, da vi
modtager henvendelser fra nye, som måske aldrig har cyklet før. Vi oplyser dem om, at vi kører på
racercykler, bruger hjelm og kliksko og at det må kunne forventes, at kunne holde en fart på de 25
km/t. Har man ikke cyklet før, anbefaler vi, at man selv tager nogle træningsture så man vænner
sig til sin cykel.
Webhotel

Vores webhotel skal fornyes pr. 17/3. Skal vi bibeholde nuværende suite til 187,-/md eller skal
vi nedgradere til billigere løsning, eller helt droppe at have et webhotel og domæne.
Bestyrelsen beslutter at afprøve basic pakken for at spare penge og vil evaluere efter et år. Jesper
er vores kontaktperson på området og sørger for dette.
Kvindehold
Kvindeholdet holder informationsaften den 24. marts i TIK, og starter deres træning op tirsdag den
7. april 2020.
Facebook
Det blev besluttet, at alle profiler, som ikke er medlem af klubben, fjernes fra vores Facebook
gruppe. Facebook gruppens administratorer vil i den kommende periode slette ikke medlemmer fra
Facebook og der vil således også kun blive godkendt medlemmer af klubben.

Klubtøj
Vi åbner op for bestilling af klubtøj. Information om dato lægges på Facebook og hjemmesiden.
Spinningsarrangement
Tri-klubben har før inviteret os med til et spinningsarrangement i Rødovre, hvor vi bagefter mødes i
klubhuset til mad og hygge. Det er en god måde at møde vores klubkammerater på og lidt
godmodigt konkurrence om, hvem der kommer hurtigst op ad bjerget. Kate vil gerne være
kontaktperson på denne aktivitet og slår op på Facebook og hjemmesiden, når et lignende
arrangement byder sig til.
Klubtur
Vi har en endags klubtur søndag den 26. april 2020. Læs mere om det på hjemmesiden og på
Facebook, hvor du skal melde dig til. Der vil være mulighed for omklædning efter turen, hvor
klubben byder på en øl/vand.
Weekendtur
Tilmelding er slut
Kaptajn uddannelsen
Der bliver oprettet en begivenhed på Facebook, hvor du kan melde dig til, hvis du er interesseret i
at deltage på kaptajn uddannelsen.
Klubaftener
Vi afholder klubaftener den første mandag i oktober, november og december.
Vi har brug for input og tovholdere til vores klubaftener. December betyder gløgg og æbleskiver,
her har vi brug for et hold der vil stå for dette.
Næste møde mandag den 4. maj 2020 kl. 19:00

