
Referat af bestyrelsesmøde i TIK Motionscykling d. 14. marts 2022 

 

Tilstede: Formand Doris 

 Bestyrelsesmedlem Jørgen H 

 Bestyrelsesmedlem Jørgen O 

 Bestyrelsessuppleant Kaj  

 

Afbud: Bestyrelsesmedlem Tina 

 

1. Referent: Jørgen H. 

 

2. Dagsorden: Godkendt. 

 

3. Orientering om gmail/webhotel m.v. 

Doris orienterede kort om møde d.d. med repræsentant, Malene, fra DGI vedr. digitalisering og 

muligheder via DGI og Høje Taastrup Kommune (HTK). HTK har indkøbt IT systemet Conventus, 

der kan tilbydes foreninger m.v. i kommunen. Systemet kan anvendes som medlemsdatabase 

og også som regnskabsenhed. Der var dog tvivl om, hvorvidt kommunen har tilkøbt 

Finansdelen. TIK’s Håndbold afd. anvender Conventus, men har selv tilkøbt Finansdelen. 

Forholdet undersøges nærmere, idet der var enighed om, at overgå til anvendelse af Conventus 

inkl. Finansdelen. 

 

4. Opfølgning på GF. 

Doris orienterede om, at DGI, TIK og banken er orienteret om den nye bestyrelse. DCU mangler 

endnu at blive orienteret. Det sørger Doris for. 

 

5. Køleskab Gården. 

Doris orienterede om, at Senior klubben i forbindelse med drøftelse af deling af eksisterende 

køleskab på gården, har ansøgt kommunen om et ekstra køleskab. Dette er blevet bevilget, så 

Senior klubben og TIK Motionscykling har hver deres eget køleskab. 

 

6. Tøj status. 

Jørgen orienterede om, at klubtøjet udleveres på efterfølgende klubaften. Der vil være enkelt 

medlem, som ikke vil få opfyldt sin bestilling på grund af fejllevering. Mseven v/Jesper Mørkøv 

har meddelt, at der vil kunne ske kompensation ved næste bestilling.  

 

7. Klubtur til Italien og andre ture. 

• Jørgen orienterede om status på turen til Italien i uge 36. Der er p.t. booket hoteller og 

forplejning til 18 deltagere inkl. Chauffør og guider. 7 at de 18 deltagere er eksterne. 

Endelige tilmelding og betaling af depositum svarende til flybillet opkræves senest 1. april. 

• Doris orienterede om klubtur til Sydfyn ultimo april mdr., som Leif Gjesing og Tina Gensø 

står for. P.t. er der stemning for 1 dages tur.  

• Doris orienterede ligeledes om henvendelse fra Høje-Taastrup Kommune vedr. deltagelse i 

indvielse af supercykelsti Roskilderuten d. 23. marts, som vil blive en del af optakten til 

årets Tour de France og Cyklens år. Turen går fra Roskilde kl. 11 og bl.a. forbi 

Stationsforpladsen i Hedehusene kl. 1205-1220. Informationsmateriale er tillige udsendt. 

 

8. Medlemstal, registrering og regnskab. 

Doris meddelte, at medlemstallet p.t. er på 60. For så vidt angår registrering og regnskab, 

henviste hun til orienteringen og drøftelserne under pkt. 1.  



9. Sæsonstart. 

• Jørgen orienterede om oplæg til sæsonstart arrangement d. 27. marts kl. 10. Oplægget er, 

at der arrangeres et Stjerneløb med udgangspunkt i Stærkende, hvorfra der køres ca. 31 

km. på 4 stjerne-ben. Deltagerne kan samles ved Klubhuset kl. 09 og køre ud til Stærkende 

til starten. Nærmere omkring arrangementet lægges op på hjemmesiden og annonceres på 

FB gruppen med link til hjemmesiden. Det blev aftalt, at der fordeles 6 præmier a. 100,- 

kr., (1 præmie til den hurtigste og 5 lodtrækningspræmier. 

• Det blev drøftet, at arrangerer 3 introdage for nye medlemmer i april mdr. Tina vil stå for 

indlæg til lokalavisen.   

 

10. Evt. 

Jørgen luftede muligheden for at gøre klubmesterskabet til en afgørelse over 4 træningsløb hen 

over sæsonen afsluttende med sæsonafslutningen ultimo september. Løbsrækken arrangeres 

således, at der køres om point efter placeringer, men også for fremmøde og fuldført løb. Dvs. 

det ikke nødvendigvis er en deltager der har vundet et af løbene, der vinder klubmesterskabet, 

men kan være den deltager, der møder frem alle 4 gange. Bestyrelsen fandt konceptet 

interessant, hvorfor Jørgen arbejder videre med det.    

 

Næste bestyrelsesmøde er d. 13. juni kl. 1730. 

 

 

Ref. Jørgen Hansen. 

 

 

 

 


