
Dagsorden bestyrelsesmøde nr. 4 torsdag d. 14/05 2020 kl. 17:00. 
 

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

 
DAGSORDEN: 
 

1. Formanden 

• Corona tiltagene siden 11. marts blev kort vendt 

• Der blev orienteret om Lars Brandt’s uheld og status. 
 

2. Covid-19 forholdsregler 

• Det er nu tilladt at køre i grupper op til 10. 

• Bakketræning om onsdagen kl. 16:00 styres af Jannik via facebook. 

• Intervaltræning om lørdagen kl. 10:30 styres af trænergruppen. Der skal 
tilmeldes via hjemmesiden under ’Intervaltræning-udendørs’. Efter 
intervaltræningen køres en 50-80 km tur efter aftale på stedet for de der vil 
med. Læs også under ’Nyheder/intervaltræning udendørs’ 

• Ellers opfordres medlemmerne til at finde sammen og aftale individuelt at 
køre sammen 

• Medlemmer, som endnu ikke har fået connect til andre i klubben og dermed 
er alene, kan kontakte Torben 20203716. 

 
3. Økonomi 

• Ingenting denne gang 
 

4. Stålmanden 

• Møde med DGI blev udsat. Formentlig i starten af juni– TS spørger Signe 
    Deltagelse af Torben S, Flemming C, Morten H og Gitte B. 

 
 

5. Cykelaktiviteter 
 

Kommende aktiviteter 

• Når vi får lov til at samles mere end 10 vil der blive gennemført et ’åbnings 
corona løb’. I form af fælles ture på respektive hold med fællesspisning 
bagefter. 
 

• Klubtur august 2020 til Bornholm – forventes gennemført. John Pihl skriver 
rundt til alle tilmeldte for at få accept af fortsat deltagelse og det overvejes at 
åbne for nye deltagere. 

 
Spinning 
Der er stadig ikke åbnet for spinning. Afventer næste åbningsfase. Indtil da er det 
ikke tilladt at gå ned og spinne eller træne på egen hånd. 

 
 

Tilskud til motionscykelløb/fælles arrangementer 

• Tilskud til motionscykelløb bliver meldt ud, når vi ved hvilke og hvornår de 
gennemføres 



 
 

6. Sociale aktiviteter 

• Der vil blive hygge omkring ’åbnings-corona løbet’ 
 
7. Klubtøj 

• Stadig enkelte pakker til afhentning 

• WEB-shop åbnes næste gang til levering inden 1. oktober 
 

8. Tri-afdelingen 

• True Commerce har gentegnet sponsorat for 2 år. 

• Afventer Tømmerentreprisen og Halsnæs Bryghus 
 

9. WEB-udvalget 
Møde udsat grundet Covid-19, men overvejes snart indkaldt 

 
10. Trænergruppen 

Har holdt møde og intervaltræning om lørdagen er startet.  
Afviklet 2 gange med hhv. 10 og 7 deltagere. 
Vil formentlig snart holde møde med henblik på opfølgning, næste trin. 

 
 

11.  Næste møder 

• Torsdag den 3. juni eller mandag den 7. juni (afhængig af udmelding om 
næste fase åbning) 

o Her medtages punkter:  
▪ Indretning/opshinning af klublokale 
▪ Jubilæum 2021 

• Torsdag den 22. juli 
 

 


