
Referat bestyrelsesmøde den 5/8-19 

 

Tilstede: Steen 

 John 

 Michael 

 Tina 

 

Fraværende: Christina 

 

Tøj 

Campione har åbnet for bestilling af tøj, herunder vintertøj. 

Der kan bestilles frem til den 26. august 2019. Forventet levering til klubben i oktober måned. 

Bestyrelsen har besluttet, at klubben betaler den 30 % sats, hvis en bestilling går under 3 stk. 

grænsen. Differencen udgjorde en så lille del ved sidste bestilling, at det bedre kan betale sig at 

betale differencen end tage hjem til et lager som ikke bliver solgt. 

Der kommer information om bestilling på facebook, hjemmesiden og via medlemsmail. 

 

Der er allerede mange som har købt buks og jersey og tilbagemeldingerne om tøjet er positive.  

 

Tilskud 

Alle fra første bestilling af klubtøj har modtaget deres tilskud. 

Fra anden bestilling vil dem der skal have tilskud blive kontaktet af John. 

Tøserunden: der er udbetalt tilskud til de kvinder der deltog i Tøserunden. 

 

Klubmesterskab 

Vi mangler hjælpere til klubmesterskabet. Har du lyst til at give en hånd med, så kontakt endelig en 

fra bestyrelsen. 

Pt. har følgende meldt sig: 

Flagpost: Susanne Dolberg 

Tidtager: Steen Dolberg 

Pavillon/diverse: John Christensen 

 

NYT: Klubmesterskabet er tidligere kørt med handicap som tildeles efter alder. Bestyrelsen har 

besluttet at droppe dette, så alle nu kører med reel tid.  

Der bliver kørt i 3 rækker: 

 Herre 

 Kvinde 

 Seniorer  

Vinderen i hver række bliver kåret i festlig stemning om aften til klubbens jubilæumsfest.  

 

Spinning 

Klubben har fået tildelt tider på Parkskolen. 

Tirsdage kl. 16-20 frem til uge 52 - 2019 

Tirsdage kl. 16-19 uge 1-14 - 2020 

 

Torsdage kl. 16-20 

 

Nogle klubmedlemmer har tilkendegivet, at de gerne vil deltage i et spinningsudvalg og disse vil 

blive kontaktet af Tina, som inviterer til et møde om den kommende spinningssæson. 

Bestyrelsen fremlægger et oplæg på dette møde. 

 

Klubaften 

I efterår/vinter månederne afholder klubben klubaftner og vi forsøger at få fat i Jakob Olsen, som 

tidligere har holdt et oplæg om sine forberedelser til RAAM, for at komme og fortælle om selve 

deltagelsen i RAAM 2019.  

 

 
 



Klubaften med juleafslutning bliver mandag den 9/12-19 kl. 19:00 på Gården, hvor vi mødes over 

et glas gløgg og æbleskiver. 

Har du lyst til at give en hånd med denne dag, så meld endelig tilbage til Tina. Der er hårdt brug for 

hjælp til at varme gløgg og æbleskiver.  

Gården: Bredebjergvej 8, 2630 Taastrup. 

 

Træning  

Klubmedlemmer fra P-holdet har valgt at omstrukturere i deres træningspas således, at de kan 

møde op om søndagen kl. 9:00, hvor de meget gerne vil køre et hold for dem af os, der ikke ønsker 

at køre så stærkt om søndagen. Så vi håber at du vil tage godt imod tilbuddet fra dem og møde op 

om søndagen kl. 9:00, da der står glade motionister og venter på at køre med dig.  

 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver mandag den 21. oktober 2019 kl. 19:00 hos Steen. 

 

 

 

 

 

 

 


