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Referat af bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 06 NOV 2012 kl. 18.00 

Klubhuset, Skjoldsvej. 
 
 

 
DAGSORDEN:  
1. Gennemgang af referat fra mødet 02 OKT 2012. 
2. Feed back på DGI indlæg på klubmødet 02 OKT 2012. 

• Hvad kan vi evt. bruge DGI til? 
• Mere fra DGI. 

3. Indlæg vedr. Toscana tur/Sussi. 
4. Fremtidig bestyrelse.  

• Emner til bestyrelsen? 

• Generalforsamling? 
5. Emner som ”Årets Motionist”? 
6. Problematikken vedr. bestilling af, - og fejl ved tøjtildeling! 
7. Næste møde. DEC, - Middagsarrangement i byen? 
8. Evt. 
 

 
Referat af Bestyrelsesmødet: 

1. Referat af forrige møde blev godkendt. 
2. Bestyrelsen debatterede DGI besøg ved forrige møde, og der er enighed om, 

at emner som træningsarrangementer med omliggende klubber, herunder 
særlige ”pigetræninger”, tages op til behandling sammen med medlemmerne i 
det nye år. 

 
3. Sussie orienterede om et projekt, hvor hun – sammen med et par andre 

medlemmer - planlægger at arrangere trænings-/ferietur til Toscana i 2013. 
Info m.v. fremgår af klubbens hjemmeside. 

 
Formanden orienterede om et nyt løbsarrangement, Hærvejsløbet, som 
iværksættes af over tre forskellige distancer. Løbet afvikles den 23. juni. Info 
m.v. på klubbens hjemmeside.  

 
4. Emner til den fremtidige bestyrelse blev debatteret, bl.a. begrundet i, at Sussi 

ønsker at udtræde af bestyrelsen ved næste generalforsamling. Medlemmer 
som har lyst til at yde et arbejde i bestyrelsen kan henvende sig til formanden, 
eller et andet bestyrelsesmedlem. Evt. pege på kandidater, som man mener, 
ville være interesserede. 
 Generalforsamlingen er planlagt til den 29 JAN 2013.   

 
5. Emner som ”Årets motionist” blev debatteret. Bestyrelsen opfordrer 

medlemmerne til at fremsende forslag, til hvem man mener, bør komme i 
betragtning til denne hæder. Forslag sendes til formanden. 
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6. Formanden orienterede om fejl i bestilling af - og levering af cykletøj ved 
seneste fordeling. Formanden beklager fejlen, som desværre har 
afstedkommet, at et medlem ønsker at melde sig ud af klubben.  

 
7. Næste klubaften er planlagt til den 04 DEC kl. 19.00 i klubhuset. Bestyrelsen 

håber at se rigtigt mange til JULEKOMSAMMEN, hvor der serveres gløgg og 
æbleskiver. Per arrangerer Gløgg og Sussie Æbleskiver med tilbehør. 

 
8. Evt. 

Gert P. Kristensen orienterede om nogle utvetydige økonomiske tiltag, som 
kan belaste licensryttere, og foreninger.  Emnet kræver nærmere 
undersøgelse og viden, før vi kan præsentere det for medlemmerne. 
Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde den 11 DEC kl. 18.00. 
 
 

    
 Venlig Hilsen  
 Per Trøjborg 
 


