
Bestyrelsesmøde nr. 6 mandag d. 12/08 2020 kl. 17:30. 
 

Hvor:   hos Torben 
Deltagere:  Torben Snowman, Flemming Christiansen 
   Morten Hansen, Gitte Bille, Per Lunderød 
 
 
REFERAT 
 

1. Formanden 

• E-cykling. DCU har skåret ned, således at et evt. møde med konsulenten 
skal betales direkte til freelancekonsulenten. Det er ikke så vigtigt at komme 
videre med e-cykling lige nu, jf. beslutning på sidste generalforsamling, 
hvorfor vi sætter overvejelserne på hold.  

• Sommeraktivitet (opfordring fra kommunen). Bestyrelsen vurderer, at der 
ikke er interesse for, eller kapacitet til at lave sommeraktiviteter for børn. Vi 
har jo ikke nogen ungdomsafdeling og har vedtaget at vi ikke skal have en 
sådan før der kommer medlemmer i klubben, som vil påtage sig den rolle. 

• Kommunikation udadtil (FMC/Tri). Drøftelse på baggrund af en artikel i 
Frederiksborg Amts Avis i juni. Bestyrelsen blev enige om at det er vigtigt at 
kommunikere hvorledes vi hænger sammen som én klub. 

• Repræsentantskabsmøde Tir 15. sep. 19:30 i Halsnæs Idrætsråd. Per og 
Morten Chr. deltager. 

• DIF opforder os til at være aktive omkring en kampagne ’Danmark Leve!’ 
hvor danskerne opfordres til at deltage i en kampagne (sundhedstjek, motion, 
diæt etc). Ved at markedsføre, så kan klubben tjene 40 kr per solgt billet som 
koster 150 kr. Det besluttedes, at klubben ikke vil anvende ressourcer herpå. 

 
2. Klublokaler  

• Corona regler. Torben har lagt de samlede retningslinier ind på hjemmesiden 
i slutningen af juni. Det aftaltes, at Per lægger et link ind på facebook, så alle 
lige bliver mindet om vores regler. 
 

• Indretning af klublokale/baderum 
o Omrokering. Gitte fortsat ansvarlig, men der vil først ske noget i 

september/oktober, når indendørssæsonen starter. 
o Færdiggørelse af lokalet (køkken). Torben kontakter Lars/Poul med 

henblik på et oplæg (udskiftning, fliser, bestilling, opsætning, 
medhjælpere, økonomi). Det er ikke meningen at Lars og Poul skal 
ordne tingene alene, men være styrmænd for en flok arbejdsivrige 
medlemmer … 

o Baderum (herrer/fliser i bunden, maling) og maling af gulvet 
(damerne). Lars/Poul kontaktes ligeledes, så det kan tages med i 
reparationspuljen, se ovenfor. Heldigvis har vi et par håndværkere, 
som sikkert med glæde hjælper.  

• Omklædningsrum herrer 
o Ved sidste skybrud, fik vi igen vand ind og fik gulvtæppet ’vådtet’ i 

begge omklædningsrum (herrer). Skolen har fået en ny brønd udenfor 
indgangen, så vi forhåbentlig ikke igen får vandskade. Det aftaltes, at 
der først tages action, når et nyt skybrug har testet den nye 
skybrudssikring uden for.  



o På sigt skal vi dog have skiftet gulvtæpperne i omklædningsrummene 
med noget mere hygiejnisk (linoleum). 
 

3. Økonomi 

• 143 medlemmer i FMC, heraf 25 i Tri. FMC alene har pt. et overskud på godt 
45.000 kr og Tri underskud på 10.000. 

 
4. Stålmanden 

• Arrangementet er aflyst 

• FMC/Tri vil modtage et væsentligt tilskud for det allerede udførte arbejde. En 
flot gestus fra kommune/DGI. 

• Bestyrelsen vil melde tilbage til DGI, at vi gerne stiller hjælpere til rådighed for 
ture rundt på både løbe- og cykelruten 2-3 gange over efterår vinter for at 
holde liv i begrebet ’Stålmanden’. DGI vil herefter have den udfarende kraft. 

 
5. Cykelaktiviteter 

 
Kommende aktiviteter 

• Klubtur 21.-24. august 2020 til Bornholm gennemføres med 20 tilmeldte.  

• Sjælland Rundt/Sjælland på Tværs 19. sep. ER AFLYST, så ingen fælles tur 

• Klubtur forår 2021 Mallorca (start maj) eller Gardasøen (sidst maj)? Vi laver 
en interessetilkendegivelse på facebook i september/oktober. Hvis der er 
stemning for Mallorca, kunne Gardasøen være et ekstra indslag for de der 
har tid, lyst og økonomi i september. 

 
 

6. Sociale aktiviteter 

• Foredragsrække i vintersæsonen 2020/21 kunne se sådan ud: 
o Diætist (nov) 
o Hvordan kører man i gruppe-sikkerhed, færdselsregler, tegn, vifte etc 

(jan) 
o Frank Allan leder af Industrimuseet-historier om Fr.værk (feb) 
o Rep/vedligehold af din cykel (mar) 

 

• Vi skal dog først have aftaler på plads – Per snakker med Frank Allan og 
Torben snakker med DGI, René, Poul/Lars 
 

• Andre muligheder (reserve) 
o Kim Bremer om Tour d’Afrique 1.500-2.000 kr 
o Hans Henrik Ørsted 2.000 kr 

 
 

7. Klubbens 40-års jubilæum 

• Fra bestyrelsen er Torben og Per medlem af udvalget. 

• Torben efterlyser medlemmer på Facebook (gerne nogle der har været 
med i mange år/evt. fra begyndelsen. 
 

8. Klubtøj 

• WEB-shop åbner nu 

• Design bukser er ændret for at sikre bedre kvalitet på siden af buksen. 
Designet kan ses i WEB-shoppen 



• Der vil fremover kun være tryk på trøjer (alle slags) og bukser. Der vil være 
mulighed for at købe andre tøjdele, men uden tryk. Der er nemlig 
minimumslevering på tøj med tryk (min. 3 stl) ellers er der tillæg på 30% 

• Åbnet 13. august-25. august kl. 23:59 
 

9. Tri-afdelingen 

• Bestyrelsen drøftede, hvorledes man kunne gøre mere for at integrere de to 
afdelinger. Der er heldigvis mange Tri-folk, som også deltager i 
cykelaktiviteter i den traditionelle stil. 
Træningsmæssigt er der dog stor forskel på de to afdelinger.  
Så det er sociale arrangementer vi skal satse på for at lære hinanden bedre 
at kende. Det skal tænkes ind i sociale arrangementer og kommunikeres 
også på Tri’s facebook side. 

 
 

10. WEB-udvalget 

• Hjemmeside skal ændres, så nyheder fjernes. 

• WEB-udvalget indkaldes til denne drøftelse 

• Enkelt medlem utilfreds med at Facebook bruges som primær nyhedskilde 
 

11. Trænergruppen 

• Vi har haft et par træninger på Værløse Flyvestation 2. august (10 stk) og 9. 

august (5 stk).  

• Vi holder fast og fortsætter. Der er planlagt træninger 30/8, 20/9 og 4/10 (alle 

søndage) 

 

• Der vil blive afholdt trænerkursus lørdag 26. september. Der er nu 9 klar fra 

klubben. Udover trænergruppen er det Freddy, Gitte og Per. Der er således 

1-2 pladser tilbage. Den udbyder Torben på Facebook. 

 

 

12.  Næste møder 

• Mandag 21. september kl. 16:00 i klublokalet. 


