
 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 30. januar 2017  

Deltagere: Ole, Carsten, Christian, Benny, Øjvind, John og Henriette 

Referent: Henriette 

Dagsorden: 

1. Referat  

2. NYT fra… 

3. Emner til behandling 

• Generalforsamling 2017 

• Mødetid søndag 

• Opstart 2017 

• Trædtil 2017 

4. Evt. 

 

Punkt 1. Ingen bemærkninger. 

 

Punkt 2: 

• MGU Hovedbestyrelse: Carsten og Øjvind deltog i møde den 17. januar 2017.  

følgende blev vendt:  

o NYX har givet et pænt overskud i 2016,  

o Torben Strømgaard tiltræder som ny halbestyrer den 1. marts 2017,  

o Torben Strømgaard ønsker et møde med hver enkel klub,  

o MCC har et skab i hallen til diverse som skal tjekkes efter (bestyrelsen tjekker 

den 5. februar 2017 efter generalforsamlingen). 

 

• MGU samt byfest: Der holdes møde med byfestudvalget den 1. marts 2017, herefter 

vil der blive arbejdet hen mod byfesten og cykelløbet i forbindelse hermed den 5. 

juni 2017. 

 

• Aktivitetsudvalget: Ingen fra aktivitetsudvalget deltager på generalforsamlingen den 

5. februar 2017, hvorfor Øjvind som kontaktperson fremlægger diverse herfra.  

o Der er aftalt foredrag den 20. marts 2017 med Arno Tage fra HCC – dette 

skal meldes ud som begivenhed på MCCs hjemmeside. 



 
 

o Sommerfesten afholdes den 20. juni 2017 – Ole undersøge om BMS kan 

lægge lokaler til denne aften. 

o Afslutning med enkeltstart – Øjvind hører aktivitetsudvalget til om den 30. 

september 2017 kunne være aktuel. 

 

• Løb: Bestyrelsen vil søndag den 5. februar 2017, høre til hvilke løb der er planlagte. 

Løbsudvalget står for de planlagte løb som klubben bakker op om. 

 

• Sponsorudvalget: Intet nyt 

 

• Tøj: Intet nyt.  

Punkt 3: 

Generalforsamling 2017 

Bestyrelsen mødes kl. 9.00 – mødet afholdes kl. 10.00. Per Knudsen er bestyrelsens forslag til 

dirigent på mødet.  

• Ole udarbejder tre hjælpelister, som der ønskes tilmelding på: 

o HTH-løbet den 24. maj, kl. 17-20 – her skal bruges 10 hjælpere 

o Byfesten den 5. juni, kl. ca. 14-17 – her skal bruges 10 hjælpere 

o Enkeltstarten DGI, den 17. maj, kl. 17-20 – her skal bruges 5 

deltagere 

• Webmaster – Carsten hører Gregers til inden generalforsamlingen om han 

kunne varetage denne funktion fremover. 

Trædtil 2017 

Vi takker nej til dette i år. John giver besked herom. 

Mødetid søndag: 

Vi fastholder mødetid kl. 9.30 hele året rundt. 

Opstart 2017 

Opstart med suppe, er søndag den 2. april 2017. Mødetid kl. 9.30 hvor der cykles en tur med 

efterfølgende suppe kl. 11.30 i hallen.  

Samkørsel med HCC – mail fra Michael Martin: 



 
 

Bestyrelsen er ok med at HCC kører med i vintermånederne om tirsdagen – dvs. fra 1. april 

2017, er det kun for medlemmer, da bestyrelsen ønsker at træningen har fokus på MCC og 

samtidig ønsker bestyrelsen at der udelukkende køres i eget klubtøj. I vintermånederne vil 

det være ok at køre i andet end MCC klubtøj.  

Fra 1. april 2017, forventes det at ALLE kører i det nye klubtøj. 

Øjvind giver Michael Martin besked. 

Motorvejsløb 2018 

Øjvind kontakter Leif (DGI) for om de står for noget og om vi evt. kan være med såfremt de 

er i gang. 

Punkt 4: 

HCC – cykel til ungdom:  MCC er klar til at overdrage en helt ny cykel til HCC ungdom. 

Forventer at dette kan komme i NYX (Morten Juhl) og evt. i Dagbladet. Bestyrelsen hører 

Morten til om han kan hjælpe. 

Mejrup, den 4. februar 2017. 


