Referat fra Bestyrelsesmøde den 11. april 2018
Deltagere: Jørgen, Bo, Morten, Gregers og Henriette, Christian, Øjvind
Referent: Henriette
Dagsorden:
1. Referat fra bestyrelsesmøde den 20. februar 2018
2. NYT fra:
o MGU Hovedbestyrelse (Øjvind og Carsten)
o MGU samt byfest (Øjvind)
o Aktivitetsudvalget (Jørgen)
o Tour-udvalg (Gregers)
o Sponsorudvalget (Christian)
o Tøjudvalget (Christian)
3. Emner til behandling:
• Vejfest – opsamling og nyt herfra v/Øjvind
• DGI medlemskab v/Christian
• Byfesten – status på hjælpere, gaver mm. v/alle
• Fitness – status v/Øjvind
• Persondata v/Henriette
• VO2 max test v/Morten
4. Evt.

Punkt 1:
Referatet blev godkendt.
Punkt 2:
•

MGU Hovedbestyrelse: Der har ikke været møde siden bestyrelsen mødtes sidst –
næste møde er den 14. juni 2018.
o

Spørgsmål til centret:
▪ DGI (vi kan se at MGU er medlem, men hvem er helt nøjagtig dækket
(forsikring og brug af kurser) – Øjvind forelægger spørgsmålet.

•

MGU samt byfest: Deadline for indlevering af sponsorgaver til byfesten er den 14.
april 2018, i Brugsen, Mejrup.
o

Spørgsmål til Byfestudvalget: kan der ikke til næste år, blive udarbejdet en
flyer som man kan have med rundt, når man samler sponsorgaver ind.
Denne Flyer kunne fortælle lidt om Byfesten og hvem overskuddet går til.
Henriette hører Byfestudvalget hertil.

Hjælpelister (Gregers og Carsten afstemmer) – meldes ud på FB indtil vi har fundet
de hjælpere der skal til.
Holdene (firmahold) – vigtigt, at vi allerede nu får taget fat i de hold som kan/skal
køre den 3. juni 2018. Carsten plejer at udarbejde en flyer herpå, som vi bruger når
vi reklamerer herfor. Carsten og Per (Byfestudvalget) holder møde om løbet hurtigst
mulig.

•

Aktivitetsudvalget:
Der har været møde i Aktivitetsudvalget og der er fokus på træningsdagen den 29.
april 2018, med start kl. 9.30.
Ruten er planlagt omkring Borbjerg, og dagen er baseret aktiviteter og det sociale.
Torsten er i gang med at undersøge muligheden for at få Brugsen i Borbjerg til at
sponsorere kaffe og måske trøfler 😊 Dagen afsluttes med en sandwich i Mejrup.
Aktivitetsudvalget sørger for hurtigst mulig at få det på FB igen, så der kan komme
gang i tilmeldingen.
Der arbejdes på at få taget et ordentlig gruppebillede den 29. april 2018. Dette
meldes også ud på FB – og Torsten kontaktes herfor.
Afslutning 2018 – bliver den 22. september 2018 – dette skrives ind i
Aktivitetsudvalgets kalender og meldes ud.

•

Tour-udvalg:
Har lige haft møde igen. Sikkerhedsmanualen er nu færdig og meldes ud på
hjemmesiden.

Der er lavet en gruppe på FB – for de deltagere som skal med til Mallorca. Her er
følgende meldt ud:
o
o
o
o
o
•

Pakkeliste
Bus
Hold (kaptajner)
Forslag til ruter
Forslag til program for ugen (er under udarbejdelse)

Sponsor og tøjudvalget: Der er kommet mange nye medlemmer – pt. er vi på 105.
Alle sponsorer har betalt for i år. Og første bestilling af tøj er sendt afsted.
Christian har sendt diverse ind til Kommunen – deadline var 1. april 2018.
Bo vil lave et udkast på MCC logo med eget emblem.

Punkt 3:
Cederdorfløbet:
Der bliver ikke noget Cederdorfløb i 2018.
Bestyrelsen drøftede hvorvidt man skulle beholde domænet og beslutningen blev at det
ønskede man. Hjemmesiden bliver fremover omdirigeret til Mejrup Cykel Clubs hjemmeside.
FB siden for Cederdorf – gøres passiv.
Øjvind tager kontakt til Lågeshoppen som har vandrepokalen og får den retur. Desuden
kontakter Øjvind Præsten i Borbjerg for at der ikke bliver noget løb i 2018 heller.
Vejfest 29. september 2018:
Øjvind og Jørgen deltager i et møde på mandag. Det er vigtigt at vi får meldt noget ud
hurtigst mulig – i forhold til klubbens forventninger til denne dag. Vi har forpligtet os til at
stille med mange hjælpere og derfor er klubbens forventning af man hjælper denne dag,
fremfor at køre løbet.
DGI:

Afklares på MGU Hovedbestyrelsesmøde den 14. juni 2018.

Byfesten:

Blev afklaret under punkt 2 – Byfesten.

Fitness Mejrup:
Fitness har købt 16 nye cykler og vil gerne at vi forpligter os med at booke to hold årligt de
næste 3 år. Bestyrelsen overvejer mulighederne inden vi siger ja.

Persondata:
Materialet blev gennemgået og Christian og Henriette arbejder videre hermed.
•
•
•
•

Der udsendes en samtykkeerklæring med oplysning om håndtering af Persondata til
alle vore medlemmer på mail. Ved retur svar, betragtes denne som underskrevet.
Henriette udarbejder et oplæg til en simpel tekst til Mejrup Cykel Clubs hjemmeside.
Christian og Henriette sørger for at få sendt databehandleraftaler ud.
Christian for Kassererdelen, samt Ole og Kim sørger for at få lavet et dataflow
diagram over hvordan de håndterer Persondata.

VO2 Max Test:
Er ikke aktuel.
NYX:

Henriette sender følgende til Morten Juhl til inspiration til NYX:
•
•
•

Træningsdag den 29/4 inkl. foto af alle fremmødte medlemmer – husk klubtøjet.
Opstarten – billeder og info fra vores opstartsdag.
Vejfesten den 29. september – vi støtter op herom.

Mailadresser bestyrelsen:
Gregers finder en løsning herpå.
Domæne – Mejrup Cykel Club:
Gregers har igen i år sendt anmodning om at få overdraget domænet.
Punkt 4:
Næste bestyrelsesmøde:
Den 16. maj 2018 – fokus er Byfesten.
Mejrup, den 12. april 2018.

