
Referat af bestyrelsesmøde 

Den 4. november kl. 18.00 i klubhuset. 
 

DAGSORDEN: 

 

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde, 

Pkt. 2: Status vedr. sponsorer og klubtøj. John vedr. medlemsstatus og økonomi, 

Pkt. 3: Status og info vedr. støtte til "De tre sygehuses" cykleløb lørdag den 13. juni 2015, 

Pkt. 4: Æbleskive-/pandekageløb planlagt af Søren Andersen, 

Pkt. 5: Internt for bestyrelsen 

Pkt. 6: Klubaften i DEC. 

Pkt. 7: Bestyrelsens indlæg/bemærkninger. 

Referat: 

ad pkt. 1: I.a.b. 

ad pkt. 2: Formanden orienterede om status vedr. medlemmernes bestilling af klubtøj for perioden 

2015 – 2017. Alle medlemmer – på nær en enkelt – har været til prøvning hos Fri Bike 

Shop, eller bestilt via mail til formanden. For så vidt angår bestilling af ekstra tøj, vil et 

par medlemmer blive kontaktet, idet der ikke er opnået bestilling på det antal, som 

tøjaftalen med leverandøren omhandler. 

 Vedr. sponsorer for perioden er det glædeligt, at alle nuværende sponsorer – på nær en 

enkelt – har givet tilsagn og fortsat sponsorat for den kommende tre års periode. 

 Såfremt der ikke ”dukker nye emner op”, vil klubben derfor fortsætte med dem, som har 

tegnet kontrakt. 

ad pkt. 3: Formanden orienterede om status vedr. støtte til ”De tre Sygehuse”, Næstved, Slagelse 

og Ringsted planlagte sociale arrangement den 13. juni 2015. Formanden har 

indledningsvis indgået aftale med Næstved Cykelmotion og Ringsted Motionsklub om 

støtte til afmærkning af ruter i respektive byer. Formanden deltager i et projektmøde 

den 5. november på Slagelse Sygehus, hvor projektet vil blive debatteret. 

ad pkt. 4: Som markering af sæsonen 2014 er der planlagt et afslutningsløb for både mountain 

bikes med ophold på Fodsporet, hvor der vil blive serveret æbleskiver og gløgg. 

Søren Andersen planlægger arrangementet. Der bliver lagt info med tilmelding på 

klubbens hjemmeside. 

ad pkt. 5: Internt for bestyrelsen. Ingen info. 

ad pkt. 6: Der er – som vanligt klubaften første tirsdag i december med gløgg og æbleskiver. 

ad pkt. 7: Bestyrelsen debatterede diverse tiltag for den kommende sæson, så bl.a. som et par 

træningsdage hvor ”vi starter” med fælles morgenkaffe i klubhuset, samt et par 

træningsdage, hvor der serveres grill eller biksemad efter hjemkomst. 

 

På det efterfølgende klubmøde orienterede formanden medlemmerne om ovenstående. Enkelte 

medlemmer havde bemærkninger til det nye klubtøj, ligesom der var forslag til den traditionelle 

Vandeltur. Formanden ”arbejder”!! – videre med forslagene vedr. Vandel, herunder bl.a. mulighed for at 

bekræfte antal pladser til overnatning. 

Der var forslag til bedre synliggørelse af nyheder på hjemmesiden. En sag som webmaster ser på. 

 

Referent 

Ib P. Jensen  


