
 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 23. august 2017  

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

Referent: Henriette 

Dagsorden: 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 3. maj 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: 

• HTH løbet 

• Cederdorff løbet 

• Kaptajnkursus 

• Vintertræning (tider eller ikke tider) 

• Spinning 2017/2018 

4. Evt. 

 

Punkt 1: 

 Referatet blev godkendt. 

Punkt 2: 

• MGU Hovedbestyrelse: Der bliver holdt møde den 24. august 2017. Carsten og 

Øjvind deltager. 

• MGU samt byfest: Carsten har deltaget i møde med alle foreningerne og 

Byfestudvalget – til fordeling i mellem afdelingerne er kr. 10.720, mod kr. 14.260 i 

2016. 

• Aktivitetsudvalget:  

Aktivitetsudvalget holdt møde samme aften som BS-mødet og drøftede 

Enkeltstarten og afslutningsfesten den 30. september 2017. Desuden melder de også 

ud omkring Lionsløbet på FB. 



 
 

Gregers foreslog at Aktivitetsudvalget kunne stå for et arrangement i roklubben hvor 

de kunne træne ergometertræning. 

• Tour-udvalg:  

Består af John T, Erik N, Steffen L N og Gregers. Holder møde om planlægning af tour 

2018. Håber at kunne melde destination og tidspunkt ud på evalueringsmødet i 

november. 

• Sponsor og tøjudvalget:  

Ole B. slås med AGU tøjleverandøren – AGU viser dog god vilje indtil det rigtige tøj 

mv. kommer frem). 

Bestyrelsen drøftede om der kunne defineres en klubfarve – sådan at vi ikke hvert 

tredje år skiftede farve men holdt fast i fx hvid og sort.  

Punkt 3: 

HTH løbet 

Der afventes pt. en ny sponsor – da HTH har trukket sig. Indtil da afventer vi om vi ønsker at 

indgå ny aftale. 

Cederdorf løbet 

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Borbjerg Cykelklub om vi kunne samarbejde om 

løbet fremover – dette blev drøftet. Vi tager det op som et punkt på det kommende 

evalueringsmøde, hvor bestyrelsen håber at kunne finde 3 mand til at hjælpe mv.  

Gregers ligger et OBS op på Cederdorf løbets hjemmeside om at løbet er tilbage i 2018. 

Kaptajnkursus 

Ann-Mari og Kirsten vil gerne deltage – Øjvind slår opslag op på FB om ikke der er flere fra 

Klubben der ønsker at deltage. 

Vintertræning: 

Alle er enige om at september køres efter vintertiderne – men herefter gives der fri – dvs. 

der er ingen faste tider og om man har klubtøj på er også lige meget – dog opfordres alle til 

at melde ind på FB når de kører og hvornår og ikke køre det i lukkede messenger grupper. 

Spinning 2017-2018 

Henriette kontakter MGU Fitness og forsøger at få en aftale i stand ligesom sidste år. 



 
 
Punkt 4: 

Referater fra BS møderne 

Gregers vil sørge for et opslag på FB om at de kan læses under MGU hjemmesiden. 

 

Evalueringsmøde: 

 Blev aftalt til den 7. november 2017, klokken 19.00. Mødet udmeldes på FB som begivenhed 

Henriette laver en dagsorden (udkast) og sender rundt til alle sådan at denne kan drøftes på 

næste bestyrelsesmøde i oktober. 

Næste bestyrelsesmøde:  

 Den 24. oktober klokken 19.00 – i hallen. 

Mejrup, den 3. september 2017. 


