Referat fra Bestyrelsesmøde den 3. maj 2017
Deltagere: Jørgen, Carsten, Benny, Gregers og Henriette, Christian (Øjvind ferie)
Referent: Henriette
Dagsorden:
1. Referat fra bestyrelsesmøde den 27. marts 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:
• 17. maj 2017 – enkeltstart DGI (Mejrup)
• 24. maj 2017 – HTH løbet (John og Torsten)
• DGI og DCU
• Vintertræning (tider eller ikke tider)
• Byfesten – løb den 5. juni – har vi alt klar?
4. Evt.

Punkt 1:
Referatet blev godkendt.
Punkt 2:
•

MGU Hovedbestyrelse: Carsten og Øjvind deltog på mødet den 25. april 2017 og
orienterede herfra. MCC bestyrelsen skal have inviteret Torben Strømgaard til et
møde med fokus på forventningsafstemning. Der blev foreslået at det kunne slås
sammen med et af vore kommende bestyrelsesmøder – Øjvind tager kontakt.
Ellers blev følgende vendt på mødet:
o Skærmene i hallen (bør være mere aktive)
o Haltider (her er nedsat et udvalg)
o Vi skal komme med et bud på årets Mejrup borger – der blev på mødet
foreslået: Torsten eller Byfestudvalget.

•

MGU samt byfest: Hjælpelisten til byfesten, manglede på mødet 2 hjælpere. Der
bliver sendt en reminder rundt på FB igen indtil disse er fundet.
Ellers blev følgende vendt:
o
o
o
o

•

NYX – ok
Vi skal have gang i at finde hold til cykelløbet den 5. juni 2017 – meld evt. ud
på FB at det er vigtigt at alle gør en indsats her.
Udvalget omkring løbet den 5. juni – mødes den 10. maj 2017 igen.
Gregers tager fat i blomsterleverandøren.

Aktivitetsudvalget:
Jørgen har haft møde med aktivitetsudvalget og udvalget består nu af: Kirsten,
Torsten, Mærsk, Morten B, Jesper J, Heini og Bjarne.
o

•

Torsten arbejder på at arrangere en skrueaften hos HV Care, for alle
nybegyndere
o Sommerfesten, enkelstarten og afslutningsfesten er meldt ud som
begivenhed på FB.
Tour-udvalg:
Består af John T, Erik N, Carsten M og Gregers. Der bliver meldt noget ud efter
sommerferien.

•

Sponsor og tøjudvalget:
Ole B. har arrangeret Sponsoraften den 19. maj 2017. Der er dog ikke mange der har
tilmeldt sig på begivenheden.
Gregers har opdateret alle logoer mm. på hjemmesiden vedr. Sponsorer.

Punkt 3:
17. maj 2017 – Enkeltstarten DGI
Følgende har meldt sig som hjælpere: Ole B., Erik N, John T, Per K, Henriette og Øjvind står
som ansvarlig.
Henriette sender reminder rundt med følgende:
o
o
o

Mødetid kl. 17 i skolegården, Mejrup
Alle har holdtrøjen på
Opgaven for klubben er: Tidtagning og folk på ruten til at vise vej

Øjvind tjekker op om der er styr på bord/stole til tidtagning, hvor start og mål er nøjagtig og
om det forventes at klubben får fejet inden på ruten.
Gregers og Carsten sætter skilte op på ruten tirsdag aften, den 16. maj 2017.
24. maj 2017 – HTH Løbet
John P og Torsten er ansvarlige her og sørger for at få meldt mødetid, sted mm. ud til
hjælperne.
Følgende har meldt sig som hjælpere på dagen:
Julie (Carstens datter), Carstens far, Martin Mikkelsen, Jesper Jespersen, Per Sejer, Steffen
Lykke, Søren Bechmann, John Heilskov, Erik Nygaard og Karin Green.
DGI og DCU
Vi tager stilling fra gang til gang.
Vintertræning:
Besluttes senere.
Byfesten den 5. juni – løb MCC
Se under punkt 2.
Punkt 4:
Træning - hold
Der blev foreslået at der igen i år sættes skilte op (1-2-3-4) med km / og max distance op på
P-pladsen – ved friluftsbadet.
Det vil være ønskeligt om flere Kaptajner kom på banen i forhold til at melde ture ud –
specielt for hold 3 og 4.
Næste bestyrelsesmøde: Mangler dato.

Mejrup, den 8. maj 2017.

