
Referat af bestyrelsesmøde nr. 1 onsdag d. 16/01 2019 kl. 17:00. 
 
Hvor:  Klublokalet 
Tilstede: Torben Snowman, Morten Hansen, Flemming Christiansen, John Pihl, Ole 
Jensen 
 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Formanden  
• Formanden har sammen med Flemming holdt kaffemøde hos DGI. Forslag til 

samarbejdsaftale er modtaget. Den indeholder klare rammer for ansvars-
fordeling af opgaverne ved Stålmanden, sådan som FMC har ønsket det. 

• Formanden har indberettet medlemstal til forbund.  
 

2. Kassereren 
• Kontingent for 2019 er sendt ud i forbindelse med igangsætning af den nye 

hjemmeside. 
• Regnskab vil blive lagt ind i klubmodul de næste dage. Er klargjort. Flemming 

tager over og kan regne med hjælp fra Rie om nødvendigt. Der vil stadig være 
mange bilag, der skal posteres manuelt, da salg af øl/vand ikke skal foregå via 
klubmodul. Salg af dæk, slanger og andet cykeltilbehør vil fortsat blive håndteret 
manuelt, men bestyrelsen overvejer at lægge ind på klubmodul.dk. 

• Bestyrelsen har besluttet at etablere eget mobilt bredbånd/Internet, da den 
nuværende løsning ikke fungerer hensigtsmæssigt. Formanden har afprøvet sin 
egen router i klublokalet og det fungerer. Max. 150 GB dataforbrug per måned, 
gratis router og høj down- og upload hastighed i første omgang. Dernæst sættes 
ned til 30 GB (billigere abonnement). 
 

3. Klubmodul 
• Hjemmeside er i luften. Spørgsmål/afklaringer/rettelser vil komme i den 

kommende tid. 
• Der er nedsat et WEB-udvalg, med formanden, John Pihl, Per Lunderød, Preben 

Nielsen og så er der føler ude for at få et Tri-medlem med i udvalget. Og gerne et 
par stykker mere så formanden og John Pihl kan trække sig ud med tiden. 

 
4.  Klubtøj 

• Cykelsokker med logo modtaget og bliver lystigt solgt. 
• Cykeltøj forventes leveret sidst i januar/primo februar. 
• Webshoppen vil blive genåbnet, så der kan købes tøj igen til levering inden 

forårssæsonen starter. 
 

5. Vintercup 10. marts 
• Flemming mangler at få godkendelse af ruten hos Naturstyrelsen. Der ligger 

væltede træer på noget af ruten, som skal afklares inden ruten offentliggøres. 
Men det haster, så deltagere også kan få mulighed for at gennemkøre den inden 
løbsafvikling.  

• Aktivitet skal op på hjemmesiden, så frivillige hjælpere kan melde sig. 
 

6. Cykel aktiviteter 
• Nytårskuren blev en succes – rigtig mange deltog, også fra Tri-afdelingen. 
 



 
 

7.  Generalforsamling 
• Standard dagsorden blev gået igennem. Der manglede nogle tilsagn fra 

valgbare, men ellers er den klar til udsendelse. 
• Formanden og Morten får færdiggjort årsberetningerne, så de kan vedlægges 

indkaldelsen til generalforsamling. 
• Tri-afdelingen skal sørge for, at der blive afholdt en formel valghandling til 

afdelingsbestyrelsen. 
• Resultatopgørelse for 2018 blev forelagt og udviser et mindre underskud end 

budgetteret for FMC samt et større overskud end budgetteret for Tri-afdelingen. 
Balancen indeholder stadig en stor egenkapital, både for FMC og Tri-afdeling. 
 

8. Social aktiviteter 
• Vedligehold af cykler (Lars/Poul) ”hands on”-kursus lige inden vi starter uden-

dørs. 
• Drøftede behovet for en ”koldtvandshane” i klublokalet og vil kigge nærmere på 

mulighederne herfor. 
 

9.  Næste møder 
• Onsdag den 20. februar – kl. 17:00, kort møde inden Generalforsamling 
• Onsdag den 13. marts – kl. 17:00, inden foredrag Hjertestarter kursus 

 
 


