Referat fra Bestyrelsesmøde den 20. februar 2017
Deltagere: Jørgen, Carsten, Christian, Benny, Øjvind, Gregers og Henriette
Referent: Henriette
Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen
2. Referat fra bestyrelsesmøde 30. januar 2017 samt referat fra generalforsamling den 5. februar
2017.
3. NYT fra:
a. MGU Hovedbestyrelse
b. MGU samt byfest
c. Aktivitetsudvalget’
i. Enkeltstart og afslutningsfest - afklaring af dato
d. Løb
e. Sponsorudvalget (kontaktperson vælges til Ole og Kim)
f. Tøjudvalget (lig ovenfor)
4. Emner til behandling:
a. Opfølgning på generalforsamling 2017
b. Planlægning af opstart den 2. april 2017
c. Gaver – hvem giver vi (procedure herfor)
d. Aktivitetsudvalget – skal vi gøre noget i forhold til sammensætningen af udvalgets
medlemmer?
5. Evt.

Punkt 1.

Formand: Øjvind
Næstformand: Carsten
Kasserer: Christian
Web ansvarlig (hjemmeside mm): Gregers
Referent: Henriette

Punkt 2:
Begge referater blev godkendt.
Referatet fra generalforsamlingen underskrives på næste møde. Henriette sender kopi til
Mette Frøjk.

Punkt 3:
•

MGU Hovedbestyrelse: Carsten og Øjvind deltager på næste møde den 25. april
2017. Carsten sørger for at mails fra MGU fremover sendes til Øjvind.
Gregers vil i denne sammenhæng undersøge muligheden for om vi kan oprette en
formand-mail, i stedet for vore private mails.

•

MGU samt byfest: Carsten, Øjvind og Benny deltager på møde med byfestudvalget,
den 1. marts 2017, kl. 19.30 – efterfølgende mødes de om løbet den 5. juni 2017.

•

Aktivitetsudvalget: Bestyrelsen ser gerne at udvalget bliver styrket ved en ekstra
ressource. Der arbejdes på dette sammen med Mærsk.
17. april: Der arbejdes på at holde en træningsdag med frokost/aftensmad for de der
deltager. Mærsk arbejder videre med dette og sørger for at få det meldt ud som
begivenhed på FB.
22. juni: her afholdes sommerafslutning
30. september: her afholdes klubbens enkeltstart og festen om aftenen.
Aktivitetsudvalget, står for de prioriterede løb af klubben: Lions, Tvis, Lady Tour,
Herrup.
Gregers er kontaktperson til aktivitetsudvalget.

•

Løb:
Intet nyt.

•

Sponsor og tøjudvalget:
Intet nyt.
Christian bliver kontaktperson fremover.

Punkt 4:
Opfølgning på generalforsamlingen:
Bestyrelsen vil have fokus på at støtte aktiviteter for klubbens medlemmer. Der vil blive
taget stilling til hvilke, når behovet opstår.

Sæson opstart den 2. april 2017
Start fra hallen kl. 9.30 med suppe kl. 11.30, i hallen.
Gregers sørger for at sætte det på FB som begivenhed og Benny sørger for at bestille hallen
og suppe mm.
Gaver
Bestyrelsen har godkendt en gavepolitik som gælder fremover.
Punkt 5:
Tour udvalg
Gregers forslog at der blev oprettet et Tour udvalg. Gregers laver et oplæg hertil, til næste BS
møde.
HCC ungdom – støtte fra MCC
Øjvind forsøger at få Lars Hedegaard til at dække historien, hvor MCC overdrager cykel
(støtte) til HCC ungdom.
DCU
Øjvind sørger for at melde fra til DCU. Vi har valgt at støtte DGI i år.
Kaptajnkursus
Bestyrelsen ønsker at støtte at så mange som muligt tager dette kursus. Øjvind sørger for at
melde nogle datoer ud på FB.
Næste bestyrelsesmøde: den 27. marts, kl. 19.00 (Øjvind sørger for lokale).

Mejrup, den 27. februar 2017.

