
Referat bestyrelsesmøde den 21. oktober 2019 

 

Tilstede: John 

 Steen 

 Michael 

 Christina 

 Tina 

 

Fraværende: Ingen 

 

Spinnings sæson 2019/2020 

Vi har til denne sæson haft et spinningsudvalg bestående af klubmedlemmer og deltagelse af 

bestyrelsesmedlemmer, som har sat rammerne for tilmelding og træningstider. 

Vi kører spinning tirsdag og torsdag og det har været muligt at melde sig til én af dagene for at 

flere medlemmer kunne få mulighed for at melde sig til. Det viser sig, at der på nuværende 

tidspunkt er ledige cykler om torsdagen, og bestyrelsen har valgt at åbne op for tilmelding, selv om 

man har booket sig ind om tirsdagen. Flere medlemmer har givet udtryk for, at de gerne vil køre 

både tirsdag og torsdag. 

 

Gæster til spinning: Der har været forespørgsel på, om vi må tage gæster med til spinning. 

Bestyrelsen vælger at sige ja til dette. 

Betingelser for deltagelse af gæster: 

TIK Motionsmedlemmer har altid 1. prioritet for deltagelse 

Gæster kan først reservere en cykel 5 minutter efter start af spinningstimen, dette for at et medlem 

kan være forsinket. 

Gæster skal betale 20 kroner via mobilepay – nummer: 2446 7759 - Skriv ”spinning” 

 

Information kommer på Facebook og på hjemmesiden. 

 

David har givet udtryk for, at han gerne vil køre et kl. 16:00 hold om tirsdagen. Her vil ikke blive 

tilmelding, man møder blot op og deltager.  

Tina sørger for brik til David. 

 

Spinningsevent 

Vi har haft mulighed for at deltage i spinningsevnet sammen med TIK-Tri, hvilket har været et rigtig 

godt arrangement. Selve spinningen foregik i Rødovre, og efter bad mødtes vi i TIK klubhus, hvor vi 

fik mad og drikke.  

Vi arbejder videre på et fælles event med Tri, hvor vi til marts/april 2020 vil køre et spinningsevent 

igen. Har du lyst til at være en del af planlægningsgruppen, kan du henvende dig til Tina. 

 

Klubmesterskab 2019 

vi kørte på en ny rute i år, da vores Ada runde var optaget af andet cykelløb. Af sikkerhedsmæssige 

grunde, valgte vi derfor at rykke ruten ud til Tune. Det var en rigtig god beslutning, da vi kunne 

afholde mesterskabet under gode forhold. 

Vi havde en del hjælpere i år, både flagposter, registrering af køretid og opsætning- nedtagning af 

pavillon. Mange tak til jer alle for hjælpen. Også en tak til jer der kom og heppede, der var en god 

stemning hver gang vi passerede jer.  

Vi havde i år valgt at fjerne handicappet og kørte i stedet for i aldersgrupper og herre/damegruppe. 

Klubben er godt repræsenteret af nogenlunde samme aldersklasser, og derfor gav det ikke mening 

med handicap. 

Vi håber at endnu flere har lyst til at deltage til næste år.    

 

Klubfest – jubilæumsfest 

Klubben kunne fejre 20-års jubilæum og vi havde en fantastisk fest om aftenen efter 

klubmesterskabet. Festudvalget havde skabt nogle gode rammer og alle virkede til at nyde aftenen. 

Tak til festudvalget og til de personer som gav en hjælpende hånd med.  

 



Klubben har tidligere haft tradition for at holde en fest om aftenen efter klubmesterskabet. Vi har 

også haft grill på Gården, som også var et vellykket arrangement. 

Hvis der er stemning for en fest eller grill til næste år, og du har lyst til at deltage i festudvalget, så 

henvender du dig blot til bestyrelsen.  

 

Klubaften 

7. oktober havde vi Jakob ude til foredrag om sin tur Race Across America 2019. Det var et rigtig 

godt foredrag hvor han levende fortalte om sin oplevelse og åbnede op for, at han har planer om at 

deltage i løbet igen. 

Desværre var der ikke så stor tilslutning fra klubbens side af, så det skal overvejes om: 

Var det for tidligt på vintersæsonen med en klubaften med et oplæg 

Var det emnet der ikke var interessant nok 

??? 

 

Næste klubaften er mandag den 4. november.  

Vi mødes i klubhuset på Parkvej kl. 19:00. Her kan du møde dine klubkammerater og tale cykling 

mv. Det vil være oplagt at tale om næste års klubture og cykelløb. Kim kommer med et oplæg til en 

udenlandstur i 2020. 

Der er allerede planer om deltagelse i Grejdalsløbet, hvor det er muligt at køre forskellige distancer.  

Mød op og hør mere. 

 

Klubtøj 

Grundet en organisationsændring i det firma som leverer vores klubtøj, har vi ikke kunne modtage 

vores bestilte klubtøj som planlagt. Leveringen er blevet rykket til ultimo oktober 2019. Når vi 

modtager klubtøjet, giver vi besked til jer. 

 

Der bliver åbnet op for tøjbestilling i februar 2020. Hvis der er opbakning til en aften med 

tøjprøvning, vil vi få leverandøren ud inden vi åbner op for tøjbestilling.  

 

 

Kvindeholdet 

Kvindeholdet - fremover Dameholdet, ændrer deres træningsdag fra onsdag til tirsdag i 2020. Dette 

giver en god synergi i klubben.  

Jane, Kate, Jette og Christina har valgt at køre dameholdet videre og er i gang med planlægningen 

for næste års sæson. 

Her vil fokus være på det sociale, sammenhold og mangfoldighed.  

I kan læse mere om formål og mission for dameholdet på klubbens hjemmeside. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 2. december kl. 19:00 hos Steen. 

 

 


