Referat fra Bestyrelsesmøde den 22. februar 2018 (Hos Øjvind)
Deltagere: Jørgen, Bo, Morten, Christian, Øjvind og Gregers
Afbud: Henriette
Referent: Gregers
Dagsorden:
1. Konstituering af bestyrelsen.
2. Referat fra bestyrelsesmøde 16. januar 2018 og generalforsamling den 28. januar 2018.
3. NYT fra:
• MGU Hovedbestyrelse (Øjvind)
• MGU samt byfest (Carsten)
• Aktivitetsudvalget (Jørgen)
• Tour-udvalg (Gregers)
• Sponsorudvalget (Christian)
• Tøjudvalget (Christian)
4. Emner til behandling:
• Vejfest – opsamling og nyt herfra v/Øjvind.
• Opstart den 25. marts 2018 – er alle kaptajner booket samt opsamling på diverse.
• DGI / DCU.
• Dato for sommerafslutning – kan denne datosættes ugen før (uge 26 er lig med
studenteruge og afslutning folkeskolen).

5. Evt.

Punkt 1:
Konstituering af bestyrelsen:
✓
✓
✓
✓

Formand - Øjvind
Næstformand - Jørgen
Kasserer - Christian
Referent - Henriette

Og velkommen til de to nye medlemmer Morten og Bo.
Punkt 2:
•
•

Referatet blev godkendt. Er meldt ud på FB.
Cykelløb i MCC. Skal vi eller skal vi ikke? Flere muligheder blev drøftet. Besluttet at vi vil holde
emnet åbnet og diskutere det løbende, så vi måske har et koncept klar til 2019.

Punkt 3:
•

MGU Hovedbestyrelse: Øjvind deltog på sidste møde.
o Info om ny pulje i Holstebro Kommune som vi evt. kan søge penge fra. Diverse
materialer fra Kommunen vdr. samarbejde med DGI.
o Fitness i centeret – Øjvind har åbnet en snak om hvordan vi evt. kan bidrage til bedre
forhold primært ifm. spinning/vintertræning. Emnet holdes åbent.

•

MGU samt byfest: Intet nyt men Carsten fortsætter som tovholder.

•

Aktivitetsudvalget: Der er lavet en aktivitetskalender som er lagt ud på FB. Opdateres løbende.
Opfølgning på sæsonopstarten. Jørgen har styr på Kaptajnerne til dagen. Torsten Green vil om
muligt prøve at få taget nogle billeder på dagen. Muligvis fremvisning/prøvning af tøj –
Christian undersøger.

•

Tour-udvalg: Internt i udvalget arbejdes der bla. på en ”sikkerhedsmanual”. Udvalget holder
møde den 5. marts. Gregers deltager som koordinator.

•

Sponsor og tøjudvalget: Regninger er udsendt til sponsorer.
Der er pt. 91 medlemmer. Listen blev gennemgået.

Punkt 4:
Emner til behandling:
Vejfest: Afventer indkaldelse til næste møde. Afklares hvad der forventes at skulle hjælpes
med. Ingen dato for vejfesten er meldt ud endnu.

Opstart: Alt under kontrol!!
DGU/DCU: DCU-medlemskab diskuteret. Christian vender mulighederne omkring DGImedlemskab.
Sommerafslutning: Forslag til dato tirsdag den 19. juni eller torsdag den 21. juni. Tages
forbehold for studenterfester og sommerferie.
Punkt 5:
Evt.:
Forslag om vi skal lave en VO2 max test (for sjov). Undersøges evt. via. Afstemning på FB.
(Morten)
Info og billeder opdateres på klubbens hjemmeside (Gregers)
NYX. Øjvind kontakter Morten Juhl.
HCC løbet. Gregers kontakter Arno.

Dato for næste bestyrelsesmøde er den 11/4 kl. 19.00 i Mejrup Fritidscenter.

Holstebro, den 25. februar 2018.

