
Referat bestyrelsesmøde mandag den 13.06.2022  

 

Afbud: 

 

Tilstede: Doris 

 Kaj 

 Jørgen O 

 Jørgen E.H. 

 Tina 

 

1) Valg af referent 

a. Tina 

2) Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt med tilføjelse af punkt 8 - Pressemeddelelse 

3) Orientering fra formand vedr. DGI-kurser og Conventus 

a. Der er blevet afholdt 3 kurser, hvor medlemmer fra bestyrelsen har deltaget, for at 

blive lært op i det nye system Conventus.  

b. Conventus bliver klubbens nye registrerings- og regnskabssystem. Systemet 

udbydes af Høje-Taastrup Kommune og er gratis. På den måde sparer vi penge. Det 

gamle system bliver opsagt inden for nær fremtid. Vi skal sikre, at det nye fungerer 

helt, før vi opsiger det gamle.  

c. De 3 kurser kostede til sammen 9.000 kr., men bestyrelsen har ansøgt om tilskud, 

og har igennem DGI fået bevilliget 9.000 kr. Kurserne har således været udgiftsfrie 

for klubben.  

d. Vi har fået overflyttet alle medlemmer fra det gamle system til det nye og den første 

kontingentopkrævning er udsendt via systemet til et nyt medlem.  

e. Bestyrelsen arbejder også på at få oprettet en gratis G-mail via Google, til klubbens 

bestyrelsesmail. På den måde sparer vi også penge. Vi har sikret os, at G-mail 

opfylder GDPR-reglerne i forhold til personoplysninger. Vi afventer på nuværende 

tidspunkt svar på, om det kan lade sig gøre at blive oprettet med G-mail. 

f. Vi mangler at få oprettet Kaj og Jørgen O med brugeradgang – Tina følger op på det.  

4) Tilkøb af tilmelding og betaling af kontingent via hjemmesiden – debat og beslutning 

a. Vi har mulighed for at tilkøbe et modul i det nye system, som vil lette kassererens 

arbejdet en hel del i arbejdet med at udsende og opkræve kontingent.  

b. Det består i, at fremover skal nye medlemmer af klubben tilmelde sig via 

hjemmesiden men samtidig også indbetale via hjemmesiden. Det gør, at vi slipper 

for, at nye medlemmer i første omgang melder sig ind, for så ikke lige at betale 

kontingentopkrævningen som efterfølgende bliver udsendt af kassereren.  

c. Dette modul koster ca. 10 kr. pr. medlem om året. Altså en merudgift. 

d. Debat og beslutning: Bestyrelsen bakker op om forslaget og kan kun se fordele ved 

at benytte sig af dette modul. Bestyrelsen besluttede at gå videre med det. 

5) Status vedrørende budget og regnskab 

a. Pr. 9/6-22 står der 68.920,49 kr. i banken. 

b. Bestyrelsen vælger at få godkendt det første halvårlige regnskab af vores revisor, 

grundet nyt regnskabssystem. På den måde, kan vi mere tydeliggøre det videre 

arbejde i Convenstus. Det bliver således en frisk ny start i det nye system. 

6) Klubture/motionsløb  

a. Der har været afholdt et vellykket Skjoldenæsholmløb, med deltagelse fra klubben. 

Gruppen havde en dejlig dag og fulgtes hele vejen rundt på ruten. Bagefter var der 

hygge med mad og drikke. Bestyrelsen håber, at klubben kan fastholde deltagelse i 

Skjoldenæsholmløbet, og ser gerne, at der kan ske deltagelse af flere grupper. Der 

er to forskellige distancer at vælge imellem.  

b. Det er bestyrelsens håb, at der kan blive arrangeret en fællestur til Mallorca til 

næste forår. Flere medlemmer kender til Mallorca og har været på cykelferie dertil 

gennem tiden. Vi har et par stykker i klubben, som før har arrangeret tur til 

Mallorca, og bestyrelsen håber, at der er en der vil være tovholder på en 

udenlandstur i foråret.  



c. Italien uge 36. Jørgen Eriksen Hansen står for en tur til Italien. Der var infomøde 

mandag den 13-06-2022, hvor vi fik en enestående gennemgang af turen. Det lader 

til, at vi kan vente os en fantastisk og smuk tur, med ture gennem det Italienske 

landskab.  

i. Der er stadig et par ledige pladser. Så har du mod på en tur med dine 

klubkammerater og lyst til at opleve Italien, så kontakt Jørgen. Det kan også 

være du kender en der vil med, det er der også mulighed for.  

d. Tour de Vest: søndag den 04-09-2022 er der Tour de Vest. Bestyrelsen opfordret til 

at deltage i dette motionsløb.  

7) Gården: Klubben har tidligere indkøb lidt værktøj, som ligger på Gården, hvor du frit kan 

komme og vaske og ordne din cykel. Værktøjet ligger i et aflåst skab. 

a. For at anvende Gården skal du have en nøgle og kode til huset. Tina undersøger 

muligheden for at få tildelt flere nøgler til klubben. 

b. Gården har før været brugt til sociale arrangementer af klubben og bestyrelsen ser 

gerne, at vi burger Gården til det. Måske en sæsonafslutning som vi havde sidste år. 

8) Pressemeddelelse: I forbindelse med, at vi fik bevilliget tilskud til kurser af DGI, opfordre 

DGI os til, at udsende en pressemeddelelse om dette, for at sætte fokus både på DGI/DIF’s 

foreningspulje, men også på cykelklubben som muligvis kan tiltrække nye medlemmer i 

klubben.  

9) Eventuelt:  

a. Doris og Tina mødes en dag for at tjekke op på, at alt er korrekt registreret i 

Conventus. 

b. Der er kommet et nyt medlem, Elias. Vi er nu 63 medlemmer. 

c. TIK Pokalfest: TIK Hovedforening afholder en årlig Pokalfest, for alle foreningerne i 

TIK. Den har netop været afholdt her i juni måned, men plejer at ligge om efteråret. 

Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at TIK Motionscykling deltager til næste år. For 

som man siger, ”hvor får du en fest for 200 kroner med 3-retters mad, musik og 

dans og godt selskab – drikkevarer købes billigt”.  

i. Bestyrelsen vil sørge for, at der kommer tilmeldingsliste til festen.  

 

 


