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Referat bestyrelsesmøde den 11. oktober 2021 
 

Tilstede: Jørgen E 

 Doris 

 Daniel 

 Tina 

 

Fravær: Michael 

 Jørgen O 

 

Referent: Tina 

 

 

Dagsorden er godkendt. 

 

Opfølgning på: 

• Bank 

o Klubben har endelig fået adgang til banken og derved fået overblik over 

indbetalinger af kontingent og klubbens beholdning. Klubbens indestående er 

kommet over 100.000 kroner og derved har vi ramt grænsen for negativ 

rentebetaling.   

• Facebook 

o Klubbens Facebook side er opdateret i forhold til klubmedlemmer således, at tidligere 

medlemmer der har valgt at melde sig ud af klubben, ikke længere figurerer på 

medlemslisten.  

• Medlemsantal 

o Klubbens medlemstal ligger pt. på 67 medlemmer heraf 15 kvinder og 55 herre.  

• Udvalgsarbejdet 

Vi ændrer ikke i kontaktpersoner i udvalgene, det ser fint ud. Hvis de forskellige 

udvalg har brug for hjælp, skriver vi ud til de øvrige medlemmer.  

• Spinning 

o Det er besluttet i bestyrelsen i samarbejde med instruktørerne, at tilmelding bliver 

via Facebook. De enkelte instruktør lægger det op som en begivenhed, hvor man 

aktivt skal gå ind og klikke deltager. Det kan forventes, at den enkelte begivenhed 

kommer på Facebook en uge før.  

• Arrangementer på klubaftner 

o Jørgen E kontakter DGI v/Bo W for at høre om mulige oplæg de kan tilbyde os på 

kommende klubaftner. Vi håber at vi blandt andet i marts 2022 kan afholde et oplæg 

”Kør op/Kør ned”, der handler om bjergkørsel, som optakt til den mulige klubtur til 

Italien. Jørgen E laver tekst som kan anvendes til Facebook og Daniel opretter en 

meningsmåling på Facebook, hvor vi kan stemme om mulige emner til klubaftner 

udbudt af DGI eller anden ekstern oplægsholder.   

• Tøj 

o Vi har fået prøvetøj ud fra Kalas-M7, som Jesper Mørkøv står bag. Vi bibeholder 

buerne på ærmerne, streger på bryst, TIK logoet bliver lavet om til det originale TIK 

logo, som er en omvendt trekant, som både kommer på bryst og bag på trøjen med 

et dannebrog. Farven bliver bibeholdt i den mørke TIK farve. 

o Klubben tilbyder alle nuværende medlemmer ét gratis jersey, som vi forventer, at se 

på til træning og ved øvrige klubture. Som startpakke med gratis jersey, tilbyder vi 

klubrabat på et styk bibshorts Pro, til en pris af 300 kroner.  

o Prisliste over tøjet kommer på hjemmesiden, her kan man se medlemsprisen for det 

enkelte tøjstykke. Det betyder, at der fx på jersey, bibshorts, vindvest, langærmet 

trøje og jakke gives et tilskud fra klubben af.  

o Bestyrelsen tænker videre over, om vi skal lave et godt tilbud på et jersey/bibshorts 

til nye medlemmer for at sætte fokus på, at der køres i klubtrøje til træning og 

øvrige klubture.  
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Erfaring fra ekstern træner hold 2 i efteråret, forslag fremadrettet og socialt 

klubtur/arrangement 

• Ekstern træner hold 2 

o Hold 2 har haft ekstern træner fra DGI 2 gange her i efteråret. Tredje gang er rykket 

til foråret, da vejret bød på regn den pågældende dag. Der har været en positiv 

feedback fra deltagerne på hold 2, som har været igennem blandt andet 

bakketræning, det med at køre ud i moderat tempo som et hold og ikke ligge og 

halse afsted fra start samt forskellen på at køre let og tungt træd op ad en bakke.  

• Fremadrettet træning med ekstern træner 

o Det koster 5000 kroner for 3 aftner (kl. 18-20) med en DGI træner. Bestyrelsen 

bakker op om træning og fokus på at køre sikkert og som et hold. Lysten til at cykle 

og blive bedre hænger ikke sammen med, hvor stærkt du cykler, men at du har lyst 

til at indgå i et fælles træningsforløb, hvor fokus er på kvalitet og forbedring. Det er 

lettere for de fleste at træne kontinuerligt, når man er sammen om det, og ikke 

mindst cykle med andre på samme niveau som en selv.  Bestyrelsen mener, at vi i 

klubben burde kunne give samme træning til hold 2 med brug af interne medlemmer 

fra klubben. Måske et par stykker fra hold 1 kunne tage et par træningsaftner med 

hold 2, hvor der er fokus på ovenstående.  

o Jørgen E har allerede meldt sig til at tage hold 2 et par aftner i næste sæson. Tak til 

Jørgen E. Vi søger flere der har mod og lyst til at bidrage med deres erfaring og 

støtte til hold 2.  

o Der er et forum for formænd i cykelklubber, hvor man fx kan dele sine kaptajner 

mellem klubberne. Det er gratis og kunne være en mulighed til hold 1 i næste 

sæson, som en inspiration til træningen. Doris undersøger muligheden.  

• Social klubtur/arrangement  

o Klubben har afholdt et vellykket socialt arrangement, som kun har fået positive 

tilkendegivelser. Bestyrelsen synes det er en god idé med et lignende arrangement 

og kunne være noget man kunne sætte fast ind både som et forårs- og 

efterårsarrangement. Jørgen E foreslog et Stjerneløb og bestyrelsen arbejder videre 

med idéer.  

 

 

Kaptajnuddannelser fremadrettet 

• Der er 4 medlemmer der ønsker kaptajnuddannelsen. Der er desværre ikke flere hold fra 

DGI i år, og vi beslutter, at tage det med til foråret, hvor der bliver udbudt nye hold.  

 

Årshjul for klubbens aktiviteter  

• Vi udskyder emnet til næste møde, da vi så har mere konkret om emner til klubaftner mv.  

o Turudvalget har mødtes og har forslag til bestyrelsen. Det tages op på 

bestyrelsesmødet i november 2021  

o På klubbens hjemmeside kan du finde kalenderoversigt over 2021/2022 (årshjul) 

med klubbens aktiviteter.  

 

Samarbejde seniorklubben  

• Der er et ønske om, at vi indgår et samarbejde med Senior Cykelklubben, da nogle af vores 

nuværende P-holdsryttere også er medlem hos Seniorklubben. Samarbejdet kunne bestå af 

deling af klubbens grill og værktøj vi har på Gården. Deltagelse i TIK Motionscyklings 

søndagstræning uden kontingent indbetaling til klubben, deltagelse på klubaftner i TIK regi, 

have fælles oplægsholdere eller fælles kurser som fx førstehjælpskursus.  

o Bestyrelsen har diskuteret forholdene og kom bl.a. ind på, om der kunne differencers 

på kontingentindbetaling når medlemmer når pensionistalderen. Ved ændring af 

kontingent ville dette være et punkt til generalforsamlingen.  

o Bestyrelsen diskuterede ligeledes muligheden for at invitere Seniorklubben til et 

socialt arrangement. Punktet behandles igen på november mødet for mulige 

samarbejdsflader. 

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 8. november 2021 kl. 17.30 i TIK  
 


