Referat fra Bestyrelsesmøde den 27. marts 2017
Deltagere: Jørgen, Carsten, Benny, Øjvind, Gregers og Henriette (Christian syg)
Referent: Henriette
Dagsorden:
1. Referat fra bestyrelsesmøde den 20. februar 2017
2. NYT fra:
o MGU Hovedbestyrelse
o MGU samt byfest
▪ Opfølgning på byfestmøde 1. marts 2017 - Carsten
o Aktivitetsudvalget
▪ Nye medlemmer
o Løb
o Sponsorudvalget (kontaktperson vælges til Ole og Kim)
o Tøjudvalget (lig ovenfor)
3. Emner til behandling:
• 2. april 2017 – opstart MCC
• 17. april 2017 – træningsdag, aktivitetsudvalget
• Tour-udvalg – oplæg ved Gregers
• HCC ungdom – hvordan gik overdragelsen af cykel - Øjvind
4. Evt.

Punkt 1:
Referatet blev godkendt.
Referatet fra generalforsamlingen blev underskrevet af bestyrelsen.
Punkt 2:
•

MGU Hovedbestyrelse: Carsten og Øjvind deltager på næste møde den 25. april
2017.

•

MGU samt byfest: Carsten og Benny deltog på mødet med byfestudvalget, den 1.
marts 2017, kl. 19.30. Herfra omdelte Carsten plan for de aktiviteter som
Cykelklubben skal finde hjælpere til.

Carsten har desuden sendt en oversigt rundt til bestyrelsen på 2-3 butikker/firmaer
som man skal besøge for sponsorgaver til banko (byfesten). Husk at disse skal
afleveres i brugsen (med note om hvem der giver og værdien af gaven), senest den
6. april 2017.
•

Aktivitetsudvalget: Gregers overlader kontaktperson rollen for udvalget til Jørgen.
Jørgen kontakter Michael Mærsk for afklaring på om udvalget skal have tilført flere
ressourcer og om bestyrelsen skal prikke til nogen af klubbens medlemmer.

•

Løb:
Intet nyt.

•

Sponsor og tøjudvalget:
Ole B. arbejder på at arrangere en sponsoraften i maj – følgende datoer er en
mulighed: 5/5 eller 19/5.

Punkt 3:
2. april – opstart MCC:
Der er 37 tilmeldt + 7 måske deltagere, dags dato. Benny har sørget for suppe mm. hos
Sognegården. Benny vil høre Torsten til om han vil stå for at tage lidt billeder fra dagen.

17. april 2017 – træningsdag, aktivitetsudvalget:
Vi afventer yderligere fra aktivitetsudvalget.
Tour-udvalg – oplæg ved Gregers
Oplæg blev vedtaget og bestyrelsen vil prikke 3 klub medlemmer for at være en del af
udvalget. De tre har allerede tilkendegivet at de kunne have interesse herfor.
Tour-udvalget skal have til formål at arrangere mindst én udlandstur hver sæson – og skal
have det sociale som højeste prioritet, men stadig med fokus på udfordringer til alle niveauer
uanset alder og køn.
I oktober, i forbindelse med klubbens evalueringsmøde skal der foreligge et eller flere bud på
ture som kan planlægges.
Gregers vil være kontaktperson herfor.

HCC Ungdom – hvordan gik overdragelsen ved Øjvind:
Øjvind stor for overdragelsen af cyklen, sponsoreret af MCC. Billedet er sendt videre til
Breum, som vil sørge for at denne bliver lagt på Holstebro onsdag.
Punkt 4:
DCU forårsmøde:
Øjvind har deltaget på mødet og orienterede herfra.
Vintertræning:
Bestyrelsen diskuterede frem og tilbage om hvorvidt der skal fremgå et tidspunkt for
træningstider i vinter halvåret – dette tages op på næste Bestyrelsesmøde.
MCC - websiden
Gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde: den 26. april kl. 19.00 i hallen (Øjvind sørger for lokale).

Mejrup, den 3. april 2017.

