Formanden den 18. februar 2015.

Referat af bestyrelsesmøde
tirsdag den 17. februar kl. 18.30
Klubhuset, Skjoldsvej.

Dagsorden den 3. februar:
Pkt. 1:

Gennemgang af referat fra generalforsamlingen den 27. januar 2015.

Pkt. 2:

Konstituering af bestyrelse.

Pkt. 3:

Bearbejdelse af medlemmernes bemærkninger og forslag til at forbedre
aktivitetsniveauet, fremmødet og fastholdelse af valgte holdkaptajner.

Pkt. 4:

Klubmødets indlæg ved Jacob Olsen.

Pkt. 5:

Eventuelt.

Mvh.

Ib

Mødet blev neutraliseret, da kun halvdelen af bestyrelsen kunne være til stede.
Der blev genindkaldt til bestyrelsesmøde den 17. februar med nedennævnte
tilføjelser:
Pkt. 6:

Orientering om status vedr. cykletøj, - sen levering!!

Pkt. 7:

Orientering om status vedr. Sygehusenes cykelløb søndag den 14. juni.

Nedennævnte emner bedes bestyrelsesmedlemmerne tage stilling til, så vi kan
debattere disse under mødet:
Pkt. 8:

Behandling af diverse forslag fra medlemmerne under
generalforsamlingen:
•

Tiltag til bedre aktiviteter og flere medlemmer,

•

Holdinddeling med faste ”kaptajner”,

•

Debat om træningsdage, - onsdag contra tirsdag/torsdag,
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•

Invitere sponsorer til arrangementer,

•

Hjælp og assistance til ”andre arrangementer” med henblik på at
skabe ”andre indtægter” end kontingent,

•

Egenbetaling til klubtøj (kræver ikke handling i øjeblikket),

•

Mulighed for brug af klubhus ved træning, - flere nøgler.

Nedennævnte emner er fremkommet ved samtale med et par medlemmer efter
generalforsamlingen:
•

Pressemeddelelse som optakt til træningsstart,

•

Oprettelse af FB-grupper som basis for træningsaftaler.

Referat af bestyrelsesmødet den 17. februar 2015:
Til stede: Ib P. Jensen, John Agertoft, Karsten Sigfridsson, John Hansen og Gert P.
Kristensen.
Fraværende: Bente Ambus Jacobsen.
Ad pkt. 1+3: Referat af generalforsamlingen afspejler sig under referatets
pkt. 8.
Ad pkt. 2:

Bestyrelsen konstituerede sig, idet Bente Ambus Jacobsen
fortsætter som næstformand. Den øvrige bestyrelse er uændret.

Ad pkt. 4:

Det er bestyrelsens oplevelse, at Jacob Olsens indlæg vedr.
behandling af evt. uheld i forbindelse med klubaktiviteter blev meget
positivt modtaget af medlemmerne, og bestyrelsen takker Jacob at
stille sin faglige ekspertise til rådighed for klubben.

Ad pkt. 5:

Iab.

Ad pkt. 6:

Formanden orienterede om status i forbindelse med bestilling af
cykletøj, som var planlagt til levering medio marts 2015.
En administrativ fejl hos leverandøren har desværre forsinket
leveringen til medio april. Formanden har haft gentagne forhandlinger
med leverandøren, som dybt beklager fejlen, og tilbød i den anledning
en kompensation, som bestyrelsen imidlertid ikke fandt
tilfredsstillende. Formanden genoptager forhandlingerne og lægger
pres på leverandøren med henblik på at opnå en kompensation, som
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bestyrelsen finder tilfredsstillende. Disse forhandlinger er p.t. ikke
afsluttede. Medlemmerne orienteres, når sagen er faldet på plads.
Ad pkt. 7:

Formanden orienterede om status vedr. støtten til ”De tre sygehuses
motionscykelløb” den 14. juni 2015. I forhold til første plan er der
justeret i sygehusenes ambitioner, og strækningen Næstved –
Ringsted og Ringsted - Slagelse er annulleret. Løbet planlægges
herefter med start i Næstved og Slagelse, idet starten i Næstved til
Slagelse planlægges som en dobbeltetape ad en rute øst for
Slagelse/Næstved landevejen, og ruten Slagelse/Næstved ad
Fodsporet, hvorimod starten fra Slagelse planlægges som én etape
Slagelse – Næstved ad Fodsporet.
SCRM har indgået samarbejdsaftale med Næstved Cykle Motion om at
fordele opgaverne med afmærkning af ruterne.
Næste møde i styringsgruppen er planlagt til den 9. marts.

Ad pkt. 8:

I forbindelse med generalforsamlingen kom der flere gode forslag fra
medlemmerne med henblik på at øge interessen for deltagelse i
klubbens normale træningsforløb. Det blev bl.a. foreslået, at der
skulle udpeges ”faste holdkaptajner”, som med ansvar for en specifik
gruppe, skal tilsikre en øget interesse for – og flere deltagere til
træningerne.
Et enkelt medlem bemærkede, at man burde overveje, om onsdags
træning er hensigtsmæssig i forhold til tirsdag/torsdag.
Det er bestyrelsens opfattelse, at disse forslag alle har været
behandlet og anvendt tidligere. Mht. til ”faste holdkaptajner” så vil
bestyrelsen arbejde frem mod at etablere aftale med et antal, som
ønsker at påtage sig ansvar for et hold, som hastighedsmæssigt
passer til de enkelte. Mht. til træning tirsdag/torsdag vil bestyrelsen
– ved simpel tilkendegivelse – spørge medlemmerne, om der er
stemning for at ændre den nuværende plan til det foreslåede
(tirsdag/torsdag). I samme forbindelse vil bestyrelsen søge
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tilkendegivelse om onsdagstræningen kl. 17.30 mere hensigtsmæssigt
burde starte kl. 17.00.
Det blev foreslået, at klubbens sponsorer skulle inviteres til ”Et
særligt sponsorarrangement”. Det var bestyrelsens plan, at invitere
klubbens sponsorer til deltagelse i ”fælles morgenkaffe” i forbindelse
med træningsstarten den 29. marts – og i den anledning præsentere
det nye klubtøj. Dette tiltag bliver imidlertid udsat med baggrund i
problematikken vedr. sen levering af cykeltøjet (se pkt. 6).
Sponsorerne vil af denne årsag blive inviteret på et senere tidspunkt,
ligesom bestyrelsen planlægger at lave aftale med sponsorerne med
henblik på, at et antal af klubbens medlemmer stiller sig til rådighed
for den enkelte sponsor for at skabe bedst mulig presseomtale for
sponsoren.
Det blev foreslået, at klubbens medlemmer lejlighedsvis skulle stille
sig til rådighed for ”andre klubbers eller organisationers”
arrangementer med henblik på at skabe indtægter til klubben via
honorarer for den pågældende støtte. Bestyrelsen vil behandle
sådanne tiltag, såfremt vi modtager henvendelse om hjælp og støtte,
og lade det være op til det enkelte medlem at afgøre, om de ønsker at
deltage i disse arrangementer.
Et medlem påpegede, at der ofte er problemer med at få adgang til
klubhuset, når der ikke er bestyrelsesmedlemmer til stede ved
træninger m.v. Bestyrelsen har ansøgt Skiklubben om tildeling af
yderligere nøgler. I den anledning kan bestyrelsen meddele, at vi får
rådigheder over yderligere tre nøgler, som bestyrelsen planlægger at
disponere til et par af de – forhåbentligt – kommende holdkaptajner.
Det blev foreslået, at der i forbindelse med sæsonstarten skulle laves
en pressemeddelelse i lokale aviser med henblik at informere om
klubben og byde nye medlemmer velkommen til deltagelse i den
planlagte fælles morgenkaffe.
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Det skal i den forbindelse oplyses, at bestyrelsen har til hensigt at få
optaget et indlæg i lokalaviser – præcis som det var tilfældet ved
sæsonstarten 2014.
Det blev foreslået, at der kunne etableres Face Book Grupper for
aktuelle hold, således at ”en aktuel holdkaptajn” kunne informere om
træninger m.v. via FB.
Det er bestyrelsens opfattelse, at det, medlemmernes alder taget i
betragtning, næppe er den optimale kontaktform. Bestyrelsen vil
imidlertid – ved simpel tilkendegivelse – forsøge at skabe overblik over
hvor mange af klubbens medlemmer, der er på FB. Som alternativ
kunne sms-kæder være en informationsform, idet de fleste af
klubbens medlemmer har mobiltelefon.
Til orientering minder bestyrelsen om, at næste klubaften, den 3. marts kl.
18.30 er henlagt til Fri Bike Shop, hvor forretningen tilbyder ”køb til favorable
tilbud”!
Referent
Ib P. Jensen

