Bestyrelsesmøde
5. oktober kl. 18.30 i klubhuset.
Jesper sørger for noget til kaffen.
Til stede: Tommy, Ole T., Jesper, Marianne, Knud, Steen, Ole K. og Bettina
Fraværende: Jan
Referent: Bettina
Ref. af bestyrelsesmøde godkendes af bestyrelsesmedlemmer og postes efterfølgende af
Ole Klemmensen på klubbens hjemmeside.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. august 2020. Referatet godkendt
uden bemærkninger.
2. Nyt fra Formanden
● Opsamling fra seneste møde:
o Status vedr. startpakker hos Vardes to cykelhandlere.
Der er lavet aftale med Vestergades Cykler og Bike In om køb af dunk
indeholdende flyer fra klubben og energibar/gel, der uddeles til købere af
MTB og landevejscykel i de to butikker. Klubben betaler kostprisen. Steen
aftaler nærmere. Tiltaget evalueres senest i oktober 2021.
o DAI-arrangement – Vis mig din hjemmebane. Bliver det mon gennemført?
pt. 30 deltagere. 5 rutevisere deltager fra klubben.
o Foreningernes dag blev aflyst.
Evalueringsmøde omkring Nysø med brugergrupperne er ligeledes udsat på
ubestemt tid. Sigurd, René og Ole K deltager, hvis der afholdes nyt møde.
● Hærvejsløbet efterspørger samme træningstilbud i 2021*.
Vi er med igen i 2021. Klubben har en gratis billet til løbet, der trækkes lod om til
generalforsamlingen 2021.
● Der opleves et positivt udbytte af de mange bevilligede trænerkurser i 2019.
Meget positiv tilbagemelding fra Ole Tang efter han har deltaget i træningen på
MTB C og D. Vi oplever generelt godt afkast efter deltagelse i kurser. Bestyrelsen
bakker op om deltagelse i trænerkurser, tilmelding skal blot gå via kassereren, da vi
derved får tilskud fra kommunen.
● Corona håndteringen varetages under respektive punkter.
3. Økonomi
● Medlemsliste og status for betalinger.
378 medlemmer pt.
● Status på økonomien pr. medio 2020 (hvis der er noget at rapportere).
1. halvår 2020 er godkendt af revisoren
● Orientering fra møde med Zakobo (hjemmeside, regnskab m.v.).
Marianne har fået præsenteret systemet, der indeholder alt til drift af klubben inkl.
bl.a. regnskabssystem, eventuel webshop og hjemmeside. Det kan dermed rigtig
meget. Abonnementet koster 12.500 kr. i opsætning og 1.000 kr. pr. md. Dertil
kommer abn. ved Nets. Der er fuld opbakning til at købe systemet. Marianne
indhenter endeligt tilbud.

4. Nyt fra udvalgene (hvor vi bl.a. løfter Corona-blikket frem til årsskiftet og videre frem
mod forårssæsonen).
● Landevej…
Der er kaptajn møde den 8. oktober, hvor 2020-sæsonen vendes og der kigges
frem mod 2021. Der har været fin tilslutning på alle hold, Corona-situationen til
trods.
Start på vintertræningen meldes ud efter kaptajn mødet.
● MTB …
Der er god søgning til alle træningshold. B/U for alle har f.eks. næsten 20 deltagere
hver gang. Jannie (forælder) er med som hjælper de fleste gange og det er et
kæmpe aktiv og fungerer rigtig godt.
Henrik Schmidt har meddelt, at han stopper som træner på voksen licens. Han
fortsætter som træner for B/U licens. Holdet skal have drøftet indbyrdes, hvad der
skal ske fremadrettet, hvad rammerne for træningen på holdet skal være og
hvordan opgaverne bliver dækket ind. Samarbejdet med Jacob Agger omkring
træningsprogrammet fortsætter.
Løbsdeltagelsen har naturligt ikke været høj efter sommerferien, da mange løb er
aflyst pga. corona.
Young Guns er coronaramt, men afholder planlagte arrangementer lige så snart
situationen tillader det. Der kommer nye medlemmer med i gruppen.
● Kommunikation…
Se punkt omkring klubbladet
● Klubtøj
o Status fra seneste bestillingsrunde
Alle bestillinger kunne gennemføres i den seneste bestillingsrunde. Vi har nu
en prøvekollektion af de mest almindelige dele/størrelser i klubbens design
fast i klubben.
o Bestillingssiden kunne godt være bedre. Billederne er ikke i klubbens design.
På nogle af delene (f.eks. sportivo/race) mangler der en bedre beskrivelse
på bestillingssiden og betaling med mobile pay. Tommy følger op.
o Forslag om hjælp til bestilling ved prøvedagene (genoptages når Corona ikke
er et issue).
● Kampagne med tilbud på 2 kortærmede trøjer (race 600 kr. for to / sportivo 650 kr.
for to) i foråret. Tommy og Ole K. får taget billeder, der kan bruges til klubbladet.
Bestillingsrunden kører i februar.
Ole K. genererer en QR kode til klubbladet direkte til bestillingssiden.
● Sponsoraftaler og -forpligtelser
o Status på FysioDanmark sponsoraftale
Der er lavet aftale om spinning fra uge 43 - ultimo marts to dage i ugen onsdag og lørdag. Vi kan også deltage i CX works. Der er kun 15
spinningcykler, så tilmelding er bindende. Tommy melder detaljerne ud på fb
når endelig aftale om tidspunkter er på plads.
o foredrag
Udsat til når vi igen må forsamles mange.

● Klubhus, inventar og forsikringer
o Hvad siger Jytte vedr. vores åbne klubhus, idet hun skal vide, at vi er glade
for at kunne benytte klubhuset til toiletbesøg, vask, pumpe, kaffe og kakao.
Og spritdispenseren leverer lystigt.
Steen har undersøgt mulighed for ny LED-belysning i kontor, klublokalet
(med lysdæmper) og i gangen (med sensor). Materialer koster ca. 18.000 kr.
plus montering. Steen får et tilbud på montering.
Jytte synes corona rengøringsordningen fungerer godt. Den kører året ud.
o …
5. Møde tema: Klubblad – fordeling af artikler m.v.
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Ambitionsniveau: Det er vel ok, hvis antal sider afspejler årets aktivitetsniveau.
Kommunikation i klubben (Bettina).
Træningsmuligheder (Steen).
Formandens indlæg (Ole Tang).
Kasserer (Marianne).
MTB-udvalg (Ole Klemmensen).
Landevejsudvalg (Knud).
Vintertræning (Tommy).
Young Guns (Sigurd/Martin)
Klubtøj (Tommy).
Indkaldelse til generalforsamling (Ole Tang).
Emner til artikler (oplevelser fra B&U samt D-holds intro-holdene?)

● Forfattere finder fotos til egne artikler. Husk fotos skal være i højeste opløsning.
● Grafisk arbejde (Betina tager kontakt til Susanne (grafiker)).
● Har vi behov for en journalist til artiklerne? Nej ikke i år.
● Deadlines: Artiklerne skal leveres senest 15. december (i dropboxen som Ole K.
opretter). Klubbladet skal være ude senest 31. januar.
Ole K. opretter Dropbox til årets klubblad.
Bettina laver samlet oversigt over emner, ansvarlige og deadlines.
6. Evt.
Generalforsamlingen 2021 afholdes den 24. februar.

