ØCK bestyrelsesmøde d.5/11-2018
Tilstede: Malene, Kim, Per, Keld, Tony, Preben,

Agenda
1. Siden sidst
a. Go’ stil arr. m. Jesper Christensen var OK.
2. Aktiviteter
a. Julemik d.10/12 er ok med lokale og arrangement varetaget af O-holdet.
b. Formandsmøde i DCU 18/11, ingen deltager
c. Egedal Kommune inviterer til Mesterskabsarrangement 2018 d.12/11, hver en
sportsudøver fra kommunen kåres.
d. DGI Årsmøde DGI Nordsj. D.27/11, ingen deltager
e. Sport 2018 arr. med DR i Herning kan vi deltage i lodtrækning om 2 pladser.
f. Bornfondo 25-26/5.
g. Klaus, Kenneth og Henrik Emanuel skal stå for klubaften d.26/11, hvor vi kan blive
orienteret og finde dem der vil være tovholder på projektet.
h. Trænerkurser er kommet fra DCU.
i. Spinning. Vi afventer en endelig pris fra Uffe.
j. Trailer nyt. Den er til at leje og er blevet lejet ud flere gange.
Keld står for udlevering og indlevering.
Der skal laves en beskrivelse af, hvordan det skal foregå og hvad den må bruges til.
Kim laver forslag.
k. Mht. betaling undersøger Tony, hvordan vi kan bruge mobilepay.
3. Tøj nyt
a.
b.
c.
d.

Logistikken kører efterhånden og med få svipsere.
Handsker venter vi stadig på
Nyt look på bukser. Kønig & Partner har skiftet navn til Kønig Advokater.
Frank Elong vil gerne have nyt tøj.
Kim svarer Frank E. ang henvendelse om ny tøjleverandør.
e. Bestyrelsen vil ikke tage stilling til nyt tøj og tøjleverandør før vores kontakt med de
tre sponsorer skal genforhandles.

4. Kaptajn nyt
a. C-&T-holdet skal vi have mere stabilitet på kaptajnsiden.
b. Vi skal have et møde med Connie, Dorthe og Uffe, på næste klubaften, om hvordan de
ser på situationen og hvad der skal til for at rejse bølgen.
c. Middag med kaptajner
d. DGI tilbyder skræddersyede kurser. Det skal tages op i Kaptajns gruppen.
Per rykker konsulenten
5. Sponsor nyt
a. Vi kan forsøge at sælge siderne på traileren.
6. Plan 2019
a. Kalenderen blev gennemgået.
b. Vi skal have en debat om enkeltstart og rytterfest på generalforsamlingen.
c. Generalforsamlingen bliver holdt i klublokalet og vi bestiller mad fra ”Brett” v.Kim.
d. Opstilling til GF:
Tony og Per stiller op, Keld og Claus stiller op som suppleanter.
Klaus G. stiller op som revisor.
7. Evt.
a. Næste bestyrelsesmøde d.23/1 hos Tony.

