Bestyrelsesmøde den 19. november 2017:
Opsamling fra evalueringsmøde den 7. november 2017 – mødeleder Gregers.
1. Velkomst ved Bestyrelsen (Øjvind) – Øjvind bød velkommen.
• Info om vintertræning 2017-2018 (1/10 – 1/4)
• Ingen faste træningstider, tøjkrav eller hvem der kører med samt hvad
der køres: Gravel, MTB eller Racer – husk dog altid at melde ud på FB,
hvornår man kører, så andre kan melde sig på. Dette gælder kun i
vinterperioden.
•
Generalforsamling – søndag den 28. januar 2018, kl. 9.30
Benny og Carsten har valgt at trække sig fra 2018 – og overlade til to
nye.
Bestyrelsen drøftede flere kandidater, og Øjvind vil tage kontakt inden
generalforsamlingen.
2. Evaluering 2016/2017 og tiltag for sæsonen 2017/2018:
• Træning i år – hvordan er det gået?
o Holdinddeling – Vigtigt at man møder op – kan vi evt. gøre noget
anderledes (niveau)?
o Damerne – opbakning, mv.
Der blev foreslået at Hold 3, altid skulle holde fast i fart og hvor mange
km der køres. Michael Martin har tilbudt at køre træning for hold 3 om
tirsdagen. Ann-Mari og Kirsten vil gerne stå for træningen om torsdagen
for hold 3/damer.
På hjemmesiden sørger Gregers for at melde træningsbetingelserne
(ansvarlige) ud.
Der blev opfordret til at flere skulle melde sig som tour-guider – dvs.
melde en rute ud til en træningsaften.
Hold 3 blev drøftet – vigtigt at det er helt ok at melde ind på FB at man
ikke ønsker at køre med på hold 1 og 2, men gerne vil køre på hold 3
niveau (defineres af den der tager ansvaret for holdet).
Damerne kører næste år mandag som hidtil og torsdag med hold 3.
Vigtigt at man respektere det hold man er med og den der har lagt en
tour ud.
Bestyrelsen vil kigge på om det er muligt at der på hjemmesiden kunne
lægges forskellige ruter ud, som alle kan bruge.

o

Træning næste år – særlig fokus på….?
Thomas A. vil fortsat gerne stå for hold 1 næste år og kører holdet lig i
år, med fokus på intervaller mm. – vigtigt at pointere at hold 2 og 3
sagtens vil kunne køre med på flere af turene. OK – Øjvind får
bekræftelse af Michael Martin om at han så vidt muligt tager hold 3 om
tirsdagen fremover. Evt. kunne Ove Mark også tage holdet, hvis Michael
Martin ikke har mulighed for det. Her vil Ove Mark ligeledes skulle
spørges om han har tid/lyst.

o

Nybegyndere – hvordan er det gået – skal vi gøre noget anderledes?
Nybegynderne har følt sig godt modtaget, selvom træningen efter
sommeren ebbede noget ud.
Vigtigt at man melder kritik ind til bestyrelsen, ellers ved vi ikke hvad der
sker.

•

Fællestræning/ture med Tvis – hvordan er det gået? Forslag fra bestyrelsen:
o
Vi træner næste år med Tvis i ugerne 27-28-29-30-31 og 32 - 2017.
Vi evaluerer i maj og igen efter sæsonen 2018 om vi skal fortsætte eller
nedjustere antallet af fælles uger med Tvis. Benny tager en snak med
Tvis.
Bestyrelsen drøftede fælles træningen med Tvis – bestyrelsen var enige
om at fælles træningen fortsætter men at de der gerne vil køre hold 3
niveau – opfordres til at melde ind på FB (eget ansvar).
Benny tager kontakt til Tvis og får forventningsafstemt.

•

Kaptajnkursus: Kirsten og Ann-Mari er uddannet i år.
Ann-Mari og Kirsten har gennemført kurset i år og anbefaler at andre
også tager kurset. De forventer at bruge det aktivt i den kommende
sæson på damerne. Ann-Mari og Kirsten er klar på flere kurser.
Bestyrelsen opfordrer flere til at tage kurset og må meget gerne tage
ansvar under træningen (fokus på sikkerheden).

•

Frivillige hjælpere – hvordan er det gået
o
Vi skal bruge flere frivillige – hvordan …..?
Her kom flere forslag, bl.a. at man kunne bruge et afkrydsningssystem,
eller hvis man fik et løb betalt/deltog, så skulle man også stille med en
hjælper.
På generalforsamlingen har vi igen listen med på Ceramic løbet den 15/6
og byfesten – her vil bestyrelsen opfordre til at de medlemmer som har
planer om selv at køre, forventes at stille med en hjælper på disse to løb.

o

•

HTH løbet hedder nu…
Ceramic Holstebro løbet. Klubben har igen indgået aftale om at stå som
klub herfor med udbytte af 50% af overskuddet, mod til gengæld at stille
med 10 hjælpere på dagen. Løbet afholdes i 2018 den 15. juni.

Cederdorff løbet 2017 – blev aflyst. Forslag fra bestyrelsen til 2018 (Benny):
o
Der nedsættes løbsudvalg – og de starter allerede nu med at planlægge
og uddelegere – min. 2 personer. John har meldt sig som den ene. Sidste
”mand” skal findes inden udgangen af denne uge.
o
Samarbejde med…. Borbjerg.
Flere gav udtryk for om det egentlig var vigtigt at klubben har dette løb –
dette vil bestyrelsen drøfte. Flere mente at der var for meget arbejde i
det og for lidt for klubben og at det lå i Borbjerg og dermed mere blev
deres løb, fremfor Mejrups.
Der blev foreslået at man i stedet genoplivede Holstebro motionsløb –
hvor alle klubber i Holstebro Kommune kunne deltage og her kunne der
findes en Holstebro mester.
Bestyrelsen drøftede Cederdorff løbet og blev enige om at overdrage
løbet til Borbjerg fremover. Benny informerer Borbjerg om beslutningen.
I stedet blev vendt at man fokuserede på at genoplive Holstebro
motionsløbet hvor det går på skift mellem klubberne, sådan at Mejrup
CC tager første gang. Hvordan løbet skal køres, sådan at det ikke kun er
for ”eliten” planlægges af løbsudvalgsgruppen. Bestyrelsen drøfter om
og evt. hvordan vi ønsker at arbejde videre med det – på første
bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen i februar 2018.

•

•
•
•

•

Længere træningsture – hvordan er det gået?
Martin G. vil arrangere en tur til Randers inden turen i maj går til Mallorca, med
henblik på at køre højdemetre.
Flere ønskede at der om søndagen kunne være 2 valgmuligheder, dvs. en lang
tur på over 100 km og en kortere – eller at turen på de 100 km kunne kortes af.
Kagestop – der blev foreslået at man kunne aftale et tidspunkt hos en bager som
alle kunne mødes hos – så kunne hvert hold tilpasse turen herefter.
Bestyrelsen syntes dette var en god ide for at fokusere på det sociale – et andet
tiltag kunne være at der én gang i måneden/kvartalet kunne arrangeres en
mindre tur og afslutte med lidt mad (selvbetalt – meldes ud som begivenhed
hvor man melder sig på). Her kunne aktivitetsudvalget blive involveret.
Træningstiderne fastholdes. Hvis der planlægges specielle ture, skal dette foregå
gennem aktivitetsudvalget som melder ud på FB som begivenhed.

•

Aktivitetsudvalget – hvordan er det gået?
Har gjort det super godt i 2017 ☺ Deres opgave består fortsat i at arrangere
sommerafslutning, afslutning og enkeltstarten i september samt de prioriterede
løb.

•

Sponsorudvalget – Kim og Ole: Vil fortsætte med at arrangere sponsorarrangementer som i 2017. Her var mange positive tilkendegivelser. Forslag
modtages gerne.

•

Gravel løb – v/Martin Gasberg
Rasmus og Martin vil arrangere et løb med DGI i september 2018. Det vil være
muligt at køre med Rasmus og Martin når de træner.
Må gerne slå op på FB – når der trænes. Bestyrelsen mener det er et fint
supplement til MTB og landevej i vinterperioden.

•

Tour-udvalg:
o
Mallorca turen 2018
Erik orienterede om turen. Deadline for tilmelding var fredag. Der er
plads til 20 personer.
o
Efteråret 2018
Tourudvalget består af Kirsten, Steffen, Erik og John T. – og de er i gang
med at kigge på ture til efteråret 2018. På tale er: Silkeborg (medio
september) og Svendborg. Der vil blive lavet en afstemning på FB for
hvor der er størst tilslutning.
Silkeborg turen er aflyst – for få tilmeldte. Udvalget sørger for at melde
en afstemning efter årsskiftet på fx en Harzen tur eller andet.

•

Løbene 2018 – Calle ville gerne at disse kunne ligge på hjemmesiden. Bestyrelsen
kigger på dette. Ellers er det muligt at slå det op som begivenheder af alle på FB.
Gregers henviser til et link på DCUs løb på hjemmesiden. Og ellers opfordrer
bestyrelsen at vælger man som medlem at deltage i et løb, så meld ind på FB
gruppen at man deltager, så andre også ved at man deltager. Det står
medlemmerne frit for at melde det ud som begivenhed.
Enkeltstarten MCC – der vil ikke være begrænsninger på hvilket udstyr man
stiller med (minus el-cykler).
Øjvind vil slå køreture op på FB fredag formiddage, såfremt nogen har lyst og tid.
Vejfest (motorvejen) – Øjvind deltager i møde herom, evt. for at arrangere et
løb.
Kommunen og DGI samarbejder om løbet. Opstart ved Nupark. Første lørdag i
oktober 2018. Fra Nupark til Herning vej (cykelløbet er på 30 og 60 km).

3. Evt.

•
•
•

Fordeling af overskuddet fordeles efter hvor mange klubber og hjælpere der
stilles med. Hvad nu med underskuddet – hæfter klubberne for dette? Tages op
igen på næste møde med Holstebro Kommune og DGI.
Startgebyret bliver på kr. 150 (er lagt fast). Klubben forpligter sig til at stille med
x antal hjælpere.
Næste møde afholdes i december 2017 igen og vi vil som klub gerne forpligte os
til at involvere os (bestyrelsens beslutning) – dog under forudsætning at vi ikke
hæfter for et evt. underskud.

Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag den 16. januar 2018, kl. 19 i hallen – dagsorden skal meldes ud i december i NYX og FB. Dagsorden
sendes rundt til bestyrelsen til accept inden.

