
Formanden 

07. januar 2015. 

Referat af 

Bestyrelsesmøde den 06. Januar 2015 i 

Klubhuset kl. 18.00. 

 

Til stede: 

Ib P. Jensen, Bente Ambus Jacobsen, John Hansen og Gert Pagter Kristensen 

Fraværende, afbud: 

Karsten Sigfridsson 

 

 

DAGSORDEN: 
Pkt. 1: Gennemgang af, - og repetition af mødet i december. 
Pkt. 2: INFO vedr. status for cykletøj. 
Pkt. 3: Opdatering af hjemmeside mht. sponsorer. 
Pkt. 4: Gennemgang af plan for generalforsamlingen den 27. januar. (Oplæg 
vedhæftet). 
Pkt. 5: Eventuelt. Herunder bestyrelsens bemærkninger. 
  

Referat: 

Ad pkt. 1: Formanden repeterede fra bestyrelsesmødet i december, herunder valg 

til bestyrelsen ved den kommende generalforsamling tirsdag den 27. 

januar 2015. 

 Bestyrelsen har truffet valg vedr. Årets Motionist. 

 Formanden tager sig af gravering af pokal og erindringspokal. 

Ad pkt. 2: Formanden orienterede om processen vedr. bestilling den nye 

tøjkollektion for perioden 2015 – 2017. Der har været en del forhandling 

og sagsbehandling, dels med sponsorer, dels med forhandler og 

leverandør. D.d. er alle aftaler (forhåentligt) faldet på plads. Design, 

opsætning af logoer og bestilling er i overensstemmelse med sponsorernes 

ønsker. Bestilling afsendes via Fri Bike Shop den 7. januar 2015. 

Ad pkt. 3: WEB masterforanstalter hjemmesiden opdateret med oversigt over 

nugældende sponsorer. Formanden sender logoer m.v. til WEB master. 

 SCRM har – efter opfordring fra nuværende WEB master forespurgt et 

medlem om evt. afløsning af John A. Der er en positiv dialog. 



Formanden 

07. januar 2015. 

Ad pkt. 4: Planlægning af den forestående generalforsamling er på plads. Indbydelse 

sendes via kassereren til alle medlemmer med mail- og sms mulighed. 

Formanden fordeler breve til de medlemmer, som ikke har netadgang. 

Ad. Pkt. 5: Formanden orienterede om aftaler for de kommende klubaftner. 

 Tirsdag den 3. februar er det aftalt, at Jacob Olsen, læge og medlem af 

SCRM holder et indlæg vedr. ”Hvad gør vi, hvis uheldet sker”.  

 Tirsdag den 3. marts kl. 18.30 er det aftalt med Fri Bike Shop, at vi 

holder den årlige klubaften i butikken på de vanlige favorable vilkår. 

 Aftale om sandwich til generalforsamlinger er positivt på plads via Sussi. 

 Mange tak for det, - Sussi. 

  

 

Klubaften efterfølgende: 

 Efter bestyrelsesmødet var der Nytårsparole, hvortil der mødte 32 

medlemmer til BOBLER og KRANSEKAGE. 

 Der var dejligt at se så mange møde frem til arrangementet. 

 Formanden orienterede om ovenstående bestyrelsesmøde. 

 Et medlem foreslog, at der skulle være adgang til klubhuset i forbindelse 

med træningssamlinger. Dels for toiletbesøg, - dels for hygge og evt. 

kaffe. 

 Bestyrelsen vil arbejde på, at dette ønske kan efterkommes. 

 Et medlem efterspurgte en opdateret medlemsoversigt. 

 Kassereren distribuerer den opdaterede navneliste. 

 

 Mange tak for en hyggelig aften. 

 Rigtig godt nytår, - og på gensyn ”på vej og sti”!   

 

Referent 

Ib P. Jensen 

 


