Referat Bestyrelsesmøde 23.jan 2019
Afholdt kl.18:00 hos hos Tony, Lavendelvej 9.
Tilstede: Claus, Tony, Kim , Per, Malene, Keld, Preben
1. Siden sidst:
-Hjemmeside-nyt - kort visning af Adm siderne.
Tony gennemgik den nye hjemmeside, som nu er fuldt kørende med medlemsliste, debat
og nyheder.
Vi skal præsentere den på en kommende klubaften.
-Medlemstal ( p.t. 154 hoveder ) - Tony indberetter til DGI.
-Lokaler 2019 - Status på bestilling – Keld har søgt og det forventes at være på plads
-Vi opretter Mobilepay - 999,- i oprettelse + 0,75 pr trans.
-Henvendelse fra Frank Licht vedr. støtte til Alsace-turen.
Fri trailer, transportomkostningerne og 2 overnatninger er bevilget.
2. Generalforsamlingen:
-Indkaldelsen er ude på hjemmesiden.
-Opstiller til genvalg:
Per og Tony
Suppleanter: Keld og Claus
Revisorer: Klaus og Jim
Forslag fra bestyrelsen: Klubfest hver 2. år og frokost efter klubmesterskabet det andet år.
-Udvalg
Festudvalg
Mesterskab (Tony tager spørgsmålet op under beretningen)
Hallands turen
Store klubtur
Kaptajnerne
-Spisning mad kl. 18:00
-Bestilles fra Brett - Kim gør.
-Tilmelding på hjemmesiden til spisning - Tony gør
3.Tøj-nyt: v. Malene
-Email fra Philip:
Han stiller nye og mindre attraktive betingelser vedr. minimums antal, udvalg og
tøjpræsentationer samt priser.
Tony, Kim og Malene tager et møde med ham.
-Handsker – bliver taget på mødet med Filip
-Dialogen med Frank E. er forventet afsluttet
4. Kaptajns-nyt: v. Per
Efter Kaptajns mødet (indsæt Pers referat)
-VORES 5 VIGTIGSTE GO’ STIL – REGLER blev formuleret på den klubaften.
De skal håndhæves i den kommende sæson, om vi så skal bede folk cykle andre steder.
De skal tages op på GF og kommer på hjemmesiden.
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-Situationen på C & T. Vi lukker T.– Janni, der kommer fra 3650 vil godt være kaptajn for C om
tirsdagen. Per skriver til hende om kaptajns-kursus.
Vi skal have nogle til at støtte op om søndag på GF
-Kurser / nye emner –DCU vil godt skræddersy forløb til os.
Per har efterlyst forslag fra kaptajnerne. Evt. kan DGI levere billigere
-Keld vil prøve at arrangere et hjerte-lunge redning kursus på en klubaften
5. Sponsor-nyt: v. Preben
Der skal sendes fakturaer til vores 3 sponsorer.

6. Evt.:
Næste møde: d.25/3 på Restaurant Rossini
Venlig hilsen
Preben

side 2 af 2

