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Referat bestyrelsesmøde den 10. januar 2022 

 

Tilstede: Doris 

 Jørgen H 

 Jørgen O 

 Daniel 

 Michael 

 Tina 

 

Afbud:  

 

1 Valg af referent 

 Tina  

 

2 Godkendelse af dagsorden / orientering fra Formand 

a. Vi tilføjer et par punkter til dagsorden, som er nødvendige at få med 

b. Bestyrelsen er blevet kontaktet om afholdelse af et børne cykelløb i Taastrup. Bestyrelsen har 

vurderet, at afholdelse af børne cykelløb ikke er klubbens målgruppe, og vi har således takket nej 

tak til at være medarrangører af dette event.  

c. Der er ligeledes kommet henvendelse fra Fri Bikeshop og afholdelse af eventaften med fremvisning 

af Fri Bikeshops cykler og værksted. Bestyrelsen vurderer, at klubben selv har mulighed for at 

afholde værkstedsaftner og har også tidligere anvendt PJ Cykler til at komme ud til værkstedsaften 

mm. Doris skriver tilbage og takker nej tak. 

 

3. Generalforsamling, vedtægter mv. 

1. Forslag fra sidste års generalforsamling vedrørende ændring af vedtægt der handler om indmeldelse 

i klubben og hvornår man er stemmeberettiget  

a. Bestyrelsen har drøftet et forslag fra seneste generalforsamling om at ændre vedtægterne 

således at medlemmer, der melder sig ind efter d. 31. december i året før 

generalforsamlingen og frem til denne kan blive stemmeberettiget. Bestyrelsen ser ikke 

anledning til at ændre vedtægterne og henviser til, at der i 2021 opstod en særlig situation, 

da generalforsamlingen først blev afholdt i juni på grund af corona situationen. 

2. Bestyrelsen arbejder på indkaldelse til generalforsamling 2022, og der skal ske indkaldelse senest 

14. dage før pr. mail. Bestyrelsen vil fremsende dagsorden og regnskab ud til den kommende 

generalforsamling. 

3. Bestyrelsen er gjort opmærksom på, at der kræves to personer fra bestyrelsen der er 

tegningsberettiget og derfor, bliver der nødt til at ske en vedtægtsændring, som vil foreligge til 

næste generalforsamling.  

4. Klubben ligger inde med et meget lille lager af ældre klubtrøjer, som er svære at afsætte. Det har 

figureret i regnskabet gennem mange år, og bestyrelsen vælger nu at nedskrive det til 0 kroner, da 

det ikke længere indeholder en værdi. Dette vil fremgå af regnskabet.  

5. Kassereren gennemgik regnskabet for 2021. Der er underskud p.g.a. stort tilskud til 

medlemmerne til nyt klubtøj. 
6. Kassereren fremlagde og gennemgik budget 2022. Bestyrelsen godkendte budgettet.  

a. Med en forventning på 71 betalende medlemmer i 2022 vil indtægten være ca. 7.600 kroner 

når alle øvrige omkostninger er betalt. Der vil derfor ikke være mange penge til ekstern 

træner, sociale arrangementer mv.  

7. Bestyrelsen lægger op til den kommende bestyrelse at se på administrationsgebyrerne, som kan 

minimere klubbens udgifter, men samtidig også gøre det mere brugervenligt og foreslå mobilepay 

som en betalingsmetode.   

 

4. Vintersæson  

a. Vi starter spinning op igen tirsdag den 11. januar 2022 efter seneste nedlukning pga. Corona. Vi er 

nødsaget til at tage stikprøver på Coronapas. Doris spørger spinningsinstruktørerne om de vil forestå 

for dette.  

b. I de sidste par år, har vi oplevet perioder med nedlukning af spinning og bestyrelsen opfordre til, 

hvis lignende skulle opstå igen med nedlukningsperioder, at medlemmerne tirsdag/torsdage meget 

gerne lægger Facebook begivenheder op med ”Lygteture”, så vi stadig kan holde vintertræningen 

ved lige.  
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5. Tøj status 

a. Vi forventer stadig at kunne modtage klubtøjet medio/ultimo februar 2022 

 

6. Klubtur, Italien 2022 

a. Pt. er der 11 personer der har tilmeldt sig turen. Vi skal op på minimum 14 deltagere før turen bliver 

til noget. Vi åbner op for, at ikke-medlemmer af klubben kan deltage mod samme betaling som 

klubmedlemmer. Så har du en kammerat, kollega, familiemedlem som kunne tænke sig at deltage, 

så meld endelig tilbage til Jørgen.  

b. Jørgen lægger et opslag på Facebook med initiativet og vi håber på den måde, at interesserede kan 

komme på en klubtur til Italien.  

  

7. Zwift 

a. En ny cykelverden er kommet til og en del medlemmer cykler i dette univers. Bestyrelsen vil ikke på 

nuværende gå aktiv ind i anvendelse af Zwift som vintertræning, men anerkender, at det kan 

komme på tale i fremtiden, da flere måske kommer til at bruge Zwift som en del af deres 

vintertræning. Den kommende bestyrelse kan vælge at tage emnet op, om det kunne være en idé 

med én fast dag om ugen til Zwift træning. Det kræver selvfølgelig at der er tilkendegivelser fra 

medlemmer om at ville deltage i Zwifttræning.  

 

8 Medlemstal og registrering/tilskud 

a. Pr. 31. december 2021 var medlemstallet på 71. Der er en almen interesse for klubben og vi håber 

at flere kunne tænke sig, at køre med os.  

b. Medlemstallet giver et tilskud fra kommunen på ca. 500 kroner. Det kræver en del arbejde for 

kasseren da en del dokumenter skal up-loades til kommunen. Kan denne arbejdsindsats betale sig i 

forhold til størrelsen af tilskuddet. Indtil videre har vi søgt om tilskuddet som en del af klubbens 

indtægt.  

 

9. Bestyrelsespost  

a. Michael vælger af personlige årsager at udtræde sin bestyrelsespost som kasser. Michael udtræder til 

den kommende generalforsamling og der skal derfor findes en ny til denne post. Kasseren er først på 

valg i 2023, og det er således en kasserpost gældende 2022 frem til generalforsamlingen i 2023.  

 

10. Honorering / anerkendelser  

a. Der er ikke rimelige indtægter nok til at kunne honorere alle de medlemmer som gør en fantastisk 

indsats gennem året for klubben. Vi har samtidig også fravalgt deltagerbetaling til spinning og derfor 

modtager spinningsinstruktørerne ikke betaling for deres indsats. Ligeledes betales de faste 

kaptajner heller for deres indsats på landevejen. Bestyrelsen ønsker dog at kunne anerkende de 

medlemmer, som gør denne form for indsats gennem året og der afsættes et beløb til anerkendelse i 

budgettet. Af samme årsag har bestyrelsen besluttet, at webmaster fremadrettet ikke bliver 

honoreret med et sæt tøj, som det er blevet gjort tidligere.  

b. Bestyrelsen modtager ikke honorering for deres arbejde, men der skal ses på, at det enkelte 

bestyrelsesmedlem har udgifter i forbindelse med dennes bestyrelsesarbejde. Rimelige udgifter bør 

dækkes af klubben. Vi kan ikke forvente at alle har en computer eller diverse kontorartikler det 

kræver for at udføre opgaver i bestyrelsen.  

 

 

11. Evt. 

a. Dirigent er fundet til generalforsamlingen. 

b. Regnskab udfærdiges og sendes til underskrivelse hos Steen D, revisor og efterfølgende af Doris, 

formand 

 

 

 

 

Næste møde: mandag den 7. februar 2022 i TIK Klubhus 

  

 

 

 


