
 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 16. januar 2018  

Deltagere: Jørgen, Carsten, Benny, Gregers og Henriette, Christian, Øjvind 

Referent: Henriette 

Dagsorden: 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 19. november 2017 

2. NYT fra: 

o MGU Hovedbestyrelse (øjvind og Carsten) 

o MGU samt byfest (Carsten) 

o Aktivitetsudvalget (Jørgen) 

o Tour-udvalg (Gregers) 

o Sponsorudvalget (Christian) 

o Tøjudvalget (Christian) 

3. Emner til behandling: 

• Indkomne forslag til generalforsamlingen 28. januar 2018 

• Kandidater til bestyrelsen – generalforsamlingen – opdatering herpå. 

• Budget og regnskab v/Christian 

• Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde 

4. Evt. 

 

Punkt 1: 

 Referatet blev godkendt. Er meldt ud på FB. 

Punkt 2: 

• MGU Hovedbestyrelse: Ingen fra MCC deltog på sidste møde. Øjvind samler op og 

informerer fra referatet, når han modtager denne. 

o Spørgsmål til centret – hvorfor bruger man ikke skærmene til at oplyse hvem 

der holder møder i centret og hvorhenne. Øjvind tager spørgsmålet med til 

næste møde med Hovedbestyrelsen. 

 

• MGU samt byfest: Cykelløbet vil blive afholdt søndag den 3. juni 2018.  

 

• Aktivitetsudvalget:  

Der holdes møde den 22. januar 2018 i aktivitetsudvalget.  



 
 

Bestyrelsen vil gerne at Aktivitetsudvalget påtager sig opstarten den 25. marts 2018, 

kl. 10 – og med suppe/afslutning kl. 12.30 i hallen.  

Inden opstart tages der fat på følgende personer i forhold til at forberede en tur for 

følgende hold: 

o Hold 1 – Thomas (Jørgen spørger) 

o Hold 2 – Torsten (Jørgen spørger) 

o Hold 2 – Benny (har sagt ja) 

o Hold 3 – Michael Martin (Jørgen spørger) 

o Hold 3 damer – Ann-Mari og Kirsten (Henriette spørger) 

 

• Tour-udvalg:  

Intet nyt. Gregers indkalder til møde senere for evt. planlægning af tur til efteråret. 

• Sponsor og tøjudvalget:  

Ole og Christian har sendt fakturaer (Sponsor). Christian hører Ole og Kim til om der 

er tøj på lager og hvor meget. 

Der er pt. 99 medlemmer. Listen blev gennemgået. 

Punkt 3: 

Indkomne forslag: 

Ann-Mari og Kirsten vil gerne drøfte hvordan vi sikrer at damerne kommer ud og cykler – 

bestyrelsen mener ikke det kan komme på som et punkt (da man ikke kan stemme om det) – 

men vil tage det op under eventuelt. 

Kandidater til bestyrelsen 

Bo og Morten har sagt ja til at stille op til bestyrelsen. I forhold til suppleanter, så afventer 

bestyrelsen hvem der byder sig til.  

Budget og regnskab 

Christian gennemgik budgettet 2017 og 2018 samt regnskabet for 2017.  

Følgende blev drøftet – Indoor cykling – skal MCC evt. sponsorere to-tre hold til vinter, hvor 

alle medlemmer har mulighed for at melde sig på (først til mølle). Eneste kritik er at 

lokalerne føles meget små og Øjvind vil derfor høre Fitness til hvad deres fremtidsplaner er 

for netop disse lokaler. 

Desuden blev tilskuddet til HCC, Ungdom drøftet. Bestyrelsen afventer pt 



 
 
Opsamling fra sidste bestyrelsesmøde 

• Michael Martin har sagt ja til at træne hold 3 om tirsdagen. 

• Sommertræning med Tvis – fortsætter og er gældende i ugerne 27, 28, 29, 30 og 31. 

• Vejfest 2018 – her skal findes hjælpere (antal og hvornår og til hvad i uge 6). MCC får 

del af evt. overskud (udfra hvor mange hjælpere vi kan stille). Der samles op herpå 

efter generalforsamlingen. Vejfesten holdes i uge 39 eller 40. 

• Tur til Randers inden Mallorca turen – Jørgen hører Aktivitetsudvalget til om de vil 

kontakte Martin Gasberg herfor. 

Punkt 4: 

Næste bestyrelsesmøde:  

 Aftales efter generalforsamlingen. 

Mejrup, den 21. januar 2018. 


