Bestyrelsesmøde,.
Afholdes mandag d.4/6, kl 19.00 hos Preben.
Indkaldte: Kim, Per, Preben, Tony, Keld, Claus. Malene
Afbud fra Malene pga. arbejde.

Agenda:
1. Siden sidst
- Flyvestation Værløse
Furesø kommune udsender spørgeskema i forbindelse med udvikling af området
- Kør med GO’ STIL
DGI tilbyder kurser i god stil.
Per tager sig af, at de bliver inviteret til at holde kursus hos os på en klubaften.
- Bornfondo
Klaus G.&Co har været afsted.
Nu afventer vi et oplæg til Bornfondo 2019 som klubarrangement
- Besøg det lokale ismejeri..
Vi er inviteret til at besøge ishuset i Slagslunde.
Der er rabat på 10%, hvis vi tilmelder os.
-Kør med til Frederiksberg på sidste etape af Danmark Rundt d.5/8.
Det lægges på hjemmesiden
- Tony er ved at gøre lidt ved hjemmesiden
Designet ændres lidt og den bliver smartphonetilrettet.
Ekstra: Søren skal have firmareklame på hjemmesiden, som tak for bil og billet til
Hallandsåsen. www.interxpress.dk
-Regelmæssig udsendelse af nyhedsbreve
For at sikre sig, at alle får set nyhederne, udsendes nyhedsbreve regelmæssigt.
-Lokalerne for det næste år
Vi har klublokalet og salen d.29/9 til Rytterfesten
-Foredrag af Veggerby
Vi skal se hvor mange der vil være interesserede, før vi melder ud.
2. Indkøb af CykelTrailer
Torben Andersen har sat sin trailer til salg.
Vi får en god pris 18.000,-, men der skal ordnes nogle ting.
Den kan stå hos Kelds svigersøn.
Kim spørger, hvilken ordning Torben vil med på.
3. Status på nyt tøj
Følgende har bestilt (Marts: 103) (Maj: 49) - nogen har tilkøbt ekstra tøj.
Filip må sørge for, at vi kan overskue bestillingerne, så dem der har bestilt for meget gratis,
kan komme til at betale tilbage.
Tøjet spiller, men administration og hjemmesidens brugervenlighed halter

Næste bestilling er 1/8 er sidste gratis tøj bestilling.
4. Store klubtur
Tilmelding er på nettet.
5. Status på kontingent
Det er blevet nemmere at afstemme.
Systemet mangler, at man kan rykke for manglende betaling.
Det vil Conventus evt. få etableret.
6. Fra Kølbæk:
Filmen om vores tur er nu færdig. Samtidig planlægger Karsten og jeg, at køre som par i
2019 og prøver derfor at skrabe penge sammen.
Vil klubben, for at støtte os, være interesseret i at betale for et arrangement med
foredrag/fremvisning af filmen og måske lidt mad/drikke alt afhængig af hvad vi kan få
sponseret.
Glæder os at filmen er klar.
Vi vil tale med Oticon om de vil være med i et fælles arrangement.
Når vi har deres melding, kan Karsten og Martin lave en invitation til medlemmer og
gæster.
7. Evt.:
- Næste møde: 27/8 hos Kim

