Referat fra Bestyrelsesmøde den 24. oktober 2017
Deltagere: Jørgen, Carsten, Benny, Gregers og Henriette, Christian, Øjvind
Referent: Henriette
Dagsorden:
1. Referat fra bestyrelsesmøde den 23. august 2017
2. Tøj-udvalg – oplæg ved Ole og Kim / 2020.
3. 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)
4. Emner til behandling:
• HTH løbet – ny sponsor – orientering fra møde og om videre samarbejde.
• Dagsorden – evalueringsmøde den 7. november 2017
5. Evt.

Punkt 1:
Referatet blev godkendt.
Punkt 2:
Tøjudvalg: Ole og Kim, forelagde deres oplæg for klubtøj/priser mm. dels for nuværende og
nye medlemmer i 2018 og 2019.
Derudover blev der drøftet nyt tøj fra 2020. Kim og Ole er i dialog om nyt look og bestyrelsen
samt tøjudvalget drøftede kompleksiteten samt muligheden for at køre med klubfarver. Der
var enighed om at de farver man fremover ønsker skal indgå i klubtøjet er sort og hvid, samt
evt. rød. Tøjudvalget arbejder videre hermed.
Klubtøjet for 2020 – tøjudvalget arbejder på at tøjet kan bestilles allerede i 2019 – men der
vil ikke være et krav at køre i det, før 2020. Kompleksiteten vil desuden blive reduceret, dvs.
løse ben, arme samt handsker holdes i sort uden logo. Damer og herrer kører i samme design
(herremodel), med undtagelse af buksen som bestilles som damemodel.

Punkt 3:
•

MGU Hovedbestyrelse: Der blev holdt møde den 24. august 2017. Øjvind deltog og
orienterede herfra.
Øjvind skriver leder til NYX i februar 2018.
Centerbestyrelsen ønskede input – Cykelklubbens bestyrelse vil forsøget at få gang i
et socialt tiltag, hvor man den sidste søndag i måneden slutter af med en kop kaffe
ved centret.

•

MGU samt byfest: Intet nyt.

•

Aktivitetsudvalget:
Rigtig fin afslutningsfest – stor ros til Aktivitetsudvalget.

•

Tour-udvalg:
Består af John T, Erik N, Steffen og Kirsten.
Udvalget har meldt en tur til Mallorca ud for foråret 2018. Desuden arbejder
udvalget på flere arrangementer (forår/efterår). Gregers går videre til udvalget med
et forslag om at benytte brugerundersøgelse i forhold til hvilke man kunne være
interesserede i – Silkeborg – Svendborg – Harzen.

•

Sponsor og tøjudvalget:
En enkel mangler fortsat at betale for en vest, ellers er al tøj betalt.
Der er pt. 99 medlemmer.

Punkt 4:
HTH løbet
Ny sponsor i 2018 er Ceramic Speed – og det vil løbet ligeledes hedde. Løbet køres 15. juni
2018.
MCC har indgået samarbejde som tidligere og støtter op om løbet med ca. 10 hjælpere. Til
gengæld opnår klubben 50% af indtægterne.
Øjvind kontakter vores samarbejdspartner om at vi ønsker at blive nævnt som underafdeling
/teknisk arrangør i forbindelse med diverse reklame.
Øjvind orienterer medlemmerne på vores evalueringsmøde den 7. november 2017.

Dagsorden evalueringsmøde den 7. november 2017
Henriette sørger for at rette den til og sætter på FB inden mødet den 7. november 2017.
Punkt 5:
Hærvejsløb 2018
Aktivitetsudvalget kan hvert år prioritere 1 længere løb hvor man ønsker at give tilskud til
klubbens medlemmer. Dette kunne være Hærvejsløbet 2018, hvortil bestyrelsen vil yde et
tilskud på kr. 150 pr. medlem.
Persondata
Christian undersøger lovgivningen på området for frivillige foreninger. Næste møde følger
bestyrelsen op herpå.
Ole Madsen – 29. november 2017
Flere har tilmeldt sig.
Næste bestyrelsesmøde:
Den 19. november 2017 klokken 11.00 – Borbjerg.
Mejrup, den 29. oktober 2017.

