
Referat af bestyrelsesmøde i Taastrup TIK-Motionscykling 25/5 2020 
 

Mandag d. 25. maj 2020, kl. 19:00 

Elme Alle, 2630 Taastrup 

Tilstede: Tina Gensø, Steen Dolberg, Kate Espe, Jesper Danielsen 

Fraværende: John Christensen, Christina Trebbien 

 

Dagsorden: 

1. Referent og metodevalg 

Jesper Danielsen valgt til referent. 

2. Siden sidst 

Opstart efter Corona – hvordan går det 

Der har været et pænt fremmøde til fælles træning efter gen-start af sæsonen. 

Både Kvinde-holdet, Tur-holdet og Interval-holdet har alle været godt besat. 

Træningstider fastholdes som hidtil – kl. 18:00 tirsdag/torsdag og kl. 09:00 på søn- og 

helligdage. 

Som planlagt, vil Kvindeholdet starte officielt efter deres opstartsmøde i juni. Der planlægges 

et hold for let øvede og et hold for nybegyndere. 

3. Status på kaptajn kursus 

Kaptajnskursus er udskudt til efter d. 8. juni. Der er desværre ikke nogen specifik dato endnu. 

Udover de tilmeldte kvinder, er 3 herrer er pt. tilmeldt (Ivan, Jørgen Nielsen, Michael A). 

Disse med henblik på at tage sig af et turhold 2 / nye medlemmer, som har behov for 

introduktion til at køre i gruppe, samt fokus på socialt samvær. 

4. Klubmesterskab skal / skal ikke / forkortet version 

Vores klubmesterskab bliver d. 12. september 2020 

Ruten bliver igen i år ved Raketbasen i Tune, dvs. samme rute som 2019. Årsag til genvalg af 

rute er, at trafikken er minimal i dette område ift. de tidligere 2 anvendte ruter (ADA rute og 

10’eren ved Fløng). 

Distancen reduceres til 3 omgange (20,7km) i stedet for de tidligere 4 omgange (27,6km) – 

dels fordi vi er kommet så sent i gang med sæsonen pga. Covid-19 og dels fordi vi gerne vil 

have flere deltagere og vi håber at den kortere distance vil få flere til at melde sig til 

klubmesterskabet. 

Der afsluttes med grill og hygge på Gården efterfølgende. 

Jesper vil arrangere flagposter, tilmelding mm. 

Steen Dolberg vil stå for det praktiske på selve dagen. 



Alle medlemmer opfordres til at støtte op om vores klubmesterskab – enten som aktiv eller 

som flagpost / hjælper. Der skal bruges min. 3 flagposter og min. 2 hjælpere ved start/mål. 

5. Vintertræning på Zwift 

Jesper vil undersøge mulighed og stemning for at lave noget fællestræning via Zwift hen over 

vinteren. 

6. Vinter spinning. 

Vinterspinning bliver tirsdag/torsdag i vinterhalvåret. 

Klubben har meddelt kommunen at vi ønsker at benytte Parkskolen tirsdag og torsdag i 

tidsrummet 16:00 til 20:00 

7. Hvordan vil vi være kendt som klub? 

Bestyrelsen har modtaget en mail fra et, nu udmeldt, medlem, som var ganske utilfreds med 

tone- og køre stil blandt enkelte af de etablerede medlemmer af klubben. Tina vil 

respondere på mailen. 

I forlængelse af ovenstående diskuterede vi klubbens renomme og kultur, hvordan 

bestyrelsen sikrer at kultur, sprog og det sociale er i tråd med klubbens vedtægter. Og hvad 

skal der til? 

Vi kom til enig om, at vi bør kigge på enkelte §’er i vores vedtægter og omformulere disse. 

Ændringerne vil blive sendt til afstemning på næste generalforsamling. 

8. Medlemsliste 

Vores Facebook gruppe er nu tilrettet, således at det kun er betalende medlemmer af 

klubben, som er med i Facebook gruppen. 

Der udestår pt. stadig 10 medlemmer som endnu ikke har betalt kontingent for 2020. John 

følger op. 

9. P-holdet 

P-holdet opfordres til at benytte gården til deres sociale arrangementer. 

10. Dato for næste generalforsamling 

Generalforsamling – 1/2-2021 

1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling – 1/3-2021 

11. Dato for næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde – 24/8-2020 kl. 19:00 hos Steen. 

12. Evt. 

Jesper arbejder videre på tekst til hjemmesiden, vedr. information til nye medlemmer, bl.a. 

klubbens forventninger til niveau, hvordan en typisk træningsdag forløber mv. 


