Formanden den 02. september 2015.

Referat af bestyrelsesmøde den
01. september 2015.

Dagsorden:
Pkt. 1:
Pkt. 2:

Gennemgang af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Oplæg til sponsoraftale med Spar Nord.
-

det er min opfattelse, at aftalen ikke skal række ud over 2017, og at
aftalen alene skal ”handle om” medlemmernes overflytning som kunder i
banken, samt evt. økonomisk støtte til arrangementer, så som grill
arrangement i lighed med det vi havde den 23. august og evt. støtte til
Storebæltsløbet i 2016 og 2017. Efterfølgende (for 2018 – 2020) kan
vi forhandle og indgå en aftale, som bl.a. vil give Spar Nord mulighed
for at få deres logo på cykeltøjet.

Pkt. 3:

Afslutningstur søndag den 27. september.

Pkt. 4:

Seneste vedr. cykletøj, herunder også ”sagen” vedr. DONNA-trøjer.

Pkt. 5:

Skal vi så småt kigge frem mod generalforsamlingen 2016?

Pkt. 6:

Eventuelt.

Mvh. Ib
Referat:
ad pkt. 1:

iab.

ad pkt. 2:

Formanden informerede om den indgåede sponsoraftale med Spar Nord,
og i den forbindelse, at SCRM holdning til sponsoratet indledningsvis ikke
bør dække længere frem end til udgangen af 2017, hvorefter der skal
forhandles om et sponsorat, som giver Spar Nord adgang til logo på
klubbens cykletøj.

ad pkt. 3:

Den traditionelle afslutningstur planlægges til søndag den 27. september
fra klubhuset kl. 09.00. Formanden er i forhandling med ”Det lille
Bryggeri” i Bringstrup. Såfremt denne aftale ikke kan effektueres, har
bestyrelsen et antal alternativer.
Så snart aftalen er på plads orienteres medlemmerne via SCRM
hjemmeside.

Formanden den 02. september 2015.

ad pkt. 4:

Formanden orienterede om tilkøb af ekstra cykletøj, samt om status vedr.
”DONNA-TRØJER”. Alle pigerne, som ikke fik det forventede tøj ved
levering i april, får udleveret nye trøjer, som forventes tilgået klubben – i
øvrigt sammen det ekstra bestillingen – ca. medio oktober.
SCRM har forhandlet sig frem til at købe de fejlleverede trøjer, som
uden omkostninger kan erhverves i den udstrækning, at man kan finde en
størrelse, som passer.
Vedr. denne sag kan pigerne henvende sig til formanden.

ad pkt. 5:

Bestyrelsen tog første kig frem mod generalforsamlingen i januar 2016.
Det er bestyrelsens plan, at bede medlemmer, som kunne have interesse –
på sigt at indtræde i bestyrelsen – om at rette henvendelse til
bestyrelsen.
I den forbindelse beder bestyrelsen om positive holdninger, idet det må
forventes, at den siddende bestyrelse ikke er en ”evigheds bestyrelse”!!

ad pkt. 6:

Formanden appellerede til at bestyrelse og medlemmerne er
opmærksomme på, at klubhuset – efter møder og andre sammenkomster –
efterlades i opryddet stand.
Bestyrelsen har modtaget et forslag om et foredrag ved Jens Alstrup,
som bl.a. har cyklet rundt i ”Det vilde Sibirien”. Formanden kontakter
Jens Alstrup med henblik på en aftale i oktober eller november.
Det blev aftalt, at bestyrelsen skal undersøge mulighederne, - og
medlemmernes interesse for at arrangere en ”ny klubtur”. Der var bl.a.
forslag om en tur til Jylland (udover Vandelturen), Sverige eller Tyskland.
Medlemmerne er meget velkomne til at fremsætte forslag, samt deltage i
planlægningen.

Formanden den 02. september 2015.

Efter bestyrelsesmødet havde klubben besøg af
Bankdirektør Michael Bach Rasmussen, Spar Nord og kunderådgiver Lars Larsen,
som er medlem af SCRM.

Bankdirektøren orienterede om bankens historik,
som om kundeforhold m.v., alt som oplæg til den
sponsoraftale, som bestyrelsen efterfølgende
underskrev på vegne af klubben.
Indledningsvis er aftalen indgået for perioden 01.
september 2015 til 31. december 2016.
Aftalen dækker grundlæggende en
engangsbetaling for hvert medlem, som booker et
privatøkonomisk servicecheck og efterfølgende
indtræder som kunde i banken.
Banken honorerer SCRM med kr. 500,- for hvert
medlem, der bliver kunde i banken, og det enkelt
medlem får betalt næste års kontingent.
Bestyrelsen ser i spænding frem til aftalens
udvikling.
Bestyrelsen takker bankdirektør Michael Bach
Rasmussen for en grundig gennemgang af bankens
mange porteføljer og vi glæder os til det
fremtidige samarbejde.
Efterfølgende orienterede formanden om
ovenstående referat fra bestyrelsesmødet.
Referent
Ib P. Jensen
Formand

Bankdirektør Michael Bach Rasmussen
Spar Nord

