
Referat bestyrelsesmøde nr. 4 tirsdag d. 21/05 2019 kl. 18:00. 
 
Hvor:   Snowman, Fjordvej 
Deltagere:  Torben Snowman, Morten Hansen, Flemming Christiansen, John Pihl 
Afbud: Ole Jensen.  
 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Formanden  
• Hjertestarterens batteri skal skiftes, nyt batteri er indkøbt. Flemming har 

efterfølgende isat batteriet 
• Der har ikke været opfølgning fra Martin (DGI) efter at vi har præsenteret vores 

hjemmeside. Bestyrelsen prioriterer næste skridt i videreudviklingen: Kaptajn- og 
Træneruddannelsen. Formanden indrykker en opfordring på hjemmesiden, hvor 
”ildsjæle” kan melde sig til at deltage i DGI-kurserne. Når FMC har fået 
uddannet nogle flere medlemmer, kan Martin (DGI) komme på banen igen med 
næste runde udvikling. 
 

2. Kassereren 
• Regnskab FMC per 21/5 blev fremlagt på mødet. Klubben har nu 119 

medlemmer. Der er brugt lidt mere end budget på klublokale (bl. a. batteri til 
hjertestarter 3000 kr.) og Spinning materiel/vedligehold samt klubturstilskud. 
Men p.t. er resultat over budget, men der mangler modtagelse af faktura fra 
Verge på tøjtilskud. 

• Tri regnskab er også over budget, men der mangler sponsor betaling og 
afklaring af Tri medlemmer, som ikke har betalt kontingent. Torben og Flemming 
følger op på dette. 

• Kassereroverdragelsen er endnu ikke kommet helt på plads, men det er tæt på. 
Bestyrelsen har besluttet, at oprette en MobilePay (5-cifret forening/erhverv som 
ikke kræver mobilabonnement) knyttet til FMC bankkonto. Flemming tager sig af 
oprettelsen. 

 
3. Tri-afdelingen 

• Overvejer tilskudsordning til Tri-tøj og tilskud til Tri-løb i 2020. 
 

4. Hjemmeside/WEB-udvalg/facebook 
• WEB-udvalget skal indkaldes til møde så fordeling af arbejdsopgaver kan blive 

fastlagt. Formanden indkalder. 
• Facebook fungerer godt til udveksling af aktiviteter (senest fra Mallorca turen) 
• Der er stadig en del medlemmer (25-30), som ikke er medlem af FMC-

facebookgruppen. WEB-udvalget undersøger muligheden hos Klubmodul for at 
Facebook-opslag bliver synlige på hjemmesiden, evt. mod betaling af en løsning. 

 
5.  Klubtøj 

• Tøj modtaget- faktura endnu ikke modtaget.  
• Ny ordre cykelsokker sendt for længst og betalt. Rykket i dag. Firmaet har svaret 

og undskyldt forsinkelsen, men pakken er afsendt i dag, med track nummer og 
er på vej. 

 
 
 



6. Stålmanden 
• Formanden og Flemming holder møde med DGI onsdag 22/5, hvor cykelruten 

besigtiges, især med hensyn til sikkerhed og trafikafvikling, da det ikke er muligt 
at få afspærret for trafik. 

• Endelig afviklingsaftale er modtaget og efter gennemsyn vil den blive 
underskrevet og returneret til DGI. 
 

7. Cykel aktiviteter 
• Mallorca-turen vurderer bestyrelsen har været en succes. Cykelturene blev 

afviklet med afgang fra Eden Lago, vejret var godt og der var tilfredshed med 
indkvarteringen både på Eden Lago og JS Alcudi Mar. Men bestyrelsen noterer 
sig også, at det sociale ikke fungerede helt super omkring ”After cykling” og 
morgen- og aftensamvær – men det gjorde det på hver af de to hoteller. 
Opbakningen til vore to triatleter, Brian og Teddy, som deltog i Mallorca 70.3 
Ironman, fejlede heller ikke noget. Der blev heppet ved svømning, cykling og 
løb. Men når det sagt, som politikere formulerer sig, så vil bestyrelsen samle 
nogle medlemmer med interesse for klubturen, for at finde en løsning på næste 
års tur, både med hensyn til indkvartering og destination. BravoTours har 
muligvis næste år Calpe (fastlandet) på programmet og det er mange år siden vi 
havde udgangspunkt i Palma Nova. Dette kunne være nye muligheder. 

• Bestyrelsen vedtog tilskud til 
o Mallorca – 250 kr. per deltager 
o Sjælland på Tværs – 250 kr. per deltager 
o Stege-weekendturen –  400 kr. per deltager (større tilskud for at tiltrække 

så mange som muligt til denne weekendaktivitet). 
 

• Bestyrelsen drøftede indgående mulighederne for struktureret træning på 
holdene. Vinterens Watt-træning på nogle spinning-hold var en succes, som 
flere deltagere gerne så overført til sommertræningen i form af intervaltræning. 
Men ikke alle er begejstret. Hold 2 ændrer ikke på deres cykelture lørdage og 
tirsdage. Dameholdet er interesseret i at få nogle planer for at køre en 
struktureret træning. Og hold 1 må selv finde ud af hvordan man kan indpasse 
det på deres lørdagsture. 

• Interessen for et Vedligehold af cykler (Lars/Poul) ”hands on”-kursus lever 
fortsat. Formanden laver aftale med Lars/Poul. 
 
 

8. Uddannelse af kaptajner og trænere 
• Formanden lægger Interessetilkendegivelse op på hjemmesiden. 

 
 

9.  Næste møder 
• Tirsdag den 6. august – kl. 15.00 i klublokalet (Stålmanden bl. a.) 
• Onsdag den 11. september – kl. 15.00 i klublokalet (spinningsæsonen) 


