
Referat af bestyrelsesmøde den 16. juni 2021 

 

Tilstede: Doris 

 Jørgen H 

 Jørgen O 

 Michael F 

 Daniel 

 Tina  

 

Afbud: Ingen  

 

Referent: Tina  

 

 

 

1. Valg af referent  

Tina tager referat  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

3. Kort præsentation af alle 

En runde om bordet så den nye bestyrelse kunne lære hinanden bedre at kende og høre 

hinandens interesser i forhold til bestyrelsesarbejdet.  

 

4. Formalia/overdragelse af opgaver i bestyrelsen 

Doris: Regnskab skal underskrives af revisor og sendes til kassereren  

Tina: oplysninger på bestyrelsen sendes til TIK Hovedforening 

Michael: underskrevne dokumenter sendes til banken 

Tina: regnskab og referat sendes til TIK Hovedforening 

Tina: intern telefonliste i bestyrelsen sendes rundt 

 

 

Doris, Jørgen O og Michael F bliver administrator af Facebook 

 

 

Klubaftner: vi holder fast i klubaftner henholdsvis i oktober/november/december og 

januar/marts. De ligger fast den 2. mandag i disse måneder. Hvis der opstår uopsættelige 

årsager, kan bestyrelsen blive nødsaget til at aflyse en klubaften.  

Bestyrelsen bestræber sig på, at der kan afholdes oplæg på disse aftner og december 

klubaften som en juleafslutning med lidt julegodter.  

Alle klubmedlemmer er velkomne med input til disse aftner. Du henvender dig blot til 

bestyrelsen, hvis du har en god idé.  

 

 

Generalforsamling: bliver mandag den 7. februar 2022 

 

 

Da det er en lidt afkortet periode den nye bestyrelse er valgt ind, kan vi ikke nå at afholde 

det ønskede antal bestyrelsesmøder og ej heller få iværksat en masse initiativer. 

Bestyrelsen bestræber sig på at holde det næste møde allerede i juli og har valgt at have 

fokus på niveauinddeling af hold på træningsaftnerne.  

 

 

Tøj: Jørgen E kontakter ny leverandør for indhentning af priser for at se, om det kan matche 

vores nuværende leverandør. Grundet Covid-19 har leverandørerne svært ved at levere 

varer, og bestyrelsen arbejder på, at få en aftale til efteråret, hvor vi håber vi kan bestille 
tøj igen.  



Vi er klar over, at der er nye medlemmer som ikke har haft mulighed for at købe klubtøj, og 

vi håber på forståelse og tid til at arbejde videre med det.  

 

 

5. Organisering af bestyrelsens arbejde/udvalg 

Bestyrelsen arbejder på at nedsætte udvalg, hvor en i bestyrelsen er kontaktperson og 

medlemmer deltager i udvalget.  

Vi har blandt andet tænkt på udvalg som: 

• Kaptajn/sikkerheds udvalg 

• Tøjudvalg 

• Turudvalg 

• Festudvalg 

• Kvindeholdsudvalg 

• Løbsudvalg 

• Spinning/vintertræning 

• Med mere 

 

Så har du interesse i et udvalg, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen. Du kan skrive 

til bestyrelsen via TIK Motionscyklings hjemmeside, Kontakt formular – TIK Motionscykling  

 

 

6. Opsamling fra generalforsamlingen 2021  

På generalforsamlingen kom der forskellige forslag, som vi i bestyrelsen vil forsøge at samle 

op på. 

 

Der blev blandt andet nævnt det med at være ny i klubben og om vi kunne have en mentor 

ordning. 

Bestyrelsens beslutning er, at det bliver kaptajnerne der tillægges denne rolle, men med 

mulighed for at udpege en på holdet til at varetage mentoropgaven. Kaptajnen er også den, 

som skal sørge for at guide et nyt medlem hen på det rigtige hold. Det kan være svært som 

ny i klubben lige at vide, hvem man skal køre med.  

Mere om kaptajnens rolle kommer senere.  

 

 

Der kom yderligere 3 forslag til: 

 

Forslag 1 om at oprette en ekstern Facebook gruppe til ture uden for træningstiderne. Dette 

er ikke aktuelt for bestyrelsen at gå videre med, da der på generalforsamlingen ikke var 

stemning for dette. Vi har en Tik Motionscykling klub Facebook, som er den vi kan lægge 

ture op på.  

Forslaget om træning uden for de faste træningsdage kan bestyrelsen godt accepterer, men 

de må på ingen måde erstatte klubbens almindelige træning og vi vil naturligvis opfordre til, 

at prioritere klubbens faste dage og tider.  

Der vil ikke være kaptajner stillet til rådighed på disse dage uden for klubbens faste 

træningsdage og ture der bliver lagt op, er en invitation for alle medlemmer i klubben 

uanset hvilket niveau man kører på. TIK Motionscykling er ikke ansvarlig for disse ture. 

Undtagelser: klubben kan ved lejligheder slå arrangementer op på andre dage, hvor 

tilfældet tillader det. Det kan for eksempel være ved klubture over flere dage eller ved løb 

hvor klubben ikke bestemmer løbsdagen.  

 

Forslag 2 om trænere/kaptajner på alle hold tirsdag, torsdag og søndage. Bestyrelsen er 

ikke uenig i dette ønske, men kan være svært at imødekomme. Bestyrelsen vil bestræbe sig 

på at niveauinddele holdene med en kaptajn til hvert hold. Dette kræver dog også, at de 

nuværende (eller nye) kaptajner er villige til at byde sig ind i kaptajn rollen.  

Bestyrelsen indkalder til et møde med alle kaptajnerne for at forventningsafstemme 

holdenes muligheder for niveauinddelt træning.  

På mødet vil blive fremlagt retningslinjerne for niveauinddelingen. Noget af det som 
bestyrelsen lægger op til på mødet er, at klubben tilbyder træning på 3 forskellige niveauer.  

https://motionscykling.tik.dk/kontakt/


 

Forslag 3 regler for hvem der bestemmer og har ansvaret på turen. Bestyrelsen henstiller til 

klubbens 10 spilleregler som ligger på hjemmesiden men kaptajnen har ansvaret for turen.  

Bestyrelsen vil forsøge at holde en klubaften, hvor Bo Wacker fra DGI kommer ud og holder 

et oplæg om kaptajnens rolle. 

Bestyrelsen arbejder også på, at der i den nye bestilling af tøj, kan bestilles en jersey eller 

vest til kaptajnerne med tryk på, som indikerer, hvem der har ansvaret.  

 

 

Næste møde: bestyrelsen arbejder på at afholde møde i juli. Dato er på nuværende 

tidspunkt ikke fastlagt.  

 


