
Referat bestyrelsesmøde nr. 5 onsdag d. 07/08 2019 kl. 15:00. 
 
Hvor:   Klublokalet 
Deltagere:  Torben Snowman, Morten Hansen, Flemming Christiansen, John Pihl, Ole 

Jensen.  
 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Stålmanden 
• Afviklingsaftale underskrevet – samlet 25.000 kr., fordeles med 16.000 kr. til 

FMC og 9.000 kr. til TRI, når arrangementet er afviklet og afsluttet. 
• TS aftaler med Signe hvor mange Trafikofficials og flagposter der skal være på 

cykelruten. FMC stiller med max. 10 poster á 2 personer, plus 2 personer til 
udkørsel af forplejning og 2 personer som reserve, i alt 24 personer nødvendigt, 
men flere gør ikke noget. Det er en stor indtægtskilde for klubben. 

• Der mangler stadig hjælpere! TS laver en indtrængende opfordring på Facebook 
om tilmelding som hjælper, som skal ske på klubbens hjemmeside. 

• Mødetidspunkt flyttes til kl. 09.00 i klublokalerne og flagposterne skal være på 
plads fra kl. 10.15 og der skal checkes, at posterne er de rigtige steder på 
cykelruten. 

• TS tester cykelruten torsdag d. 8/8 eller fredag den 9/8 for evt. asfaltreparation. 
• Torben, Lars J og Flemming opmærker cykelrute lørdag 
• TRI sørger for opmærkning af T1 område og løberute lørdag. 
 

2. Formanden  
• Hjertestarteren skal vedligeholdes og det kræver at elektroderne bliver udskiftet 

(5-600 kr.). De er indkøbt og på vej med posten og vil blive udskiftet. 
• Debatforum: TS opretter nyhed på klubbens hjemmeside med info om et 

cykling-debatforum for alle interesserede. 
• United Cycling, Allerød har henvendt sig til klubben og TS undersøger om der 

kunne blive emner/indhold til en klubaften i Allerød eller i klubben i rækken af 
foredrag efterår 2019/forår 2020. 

• Foredrag efterår 2019/forår 2020 ideer: Udover ovennævnte undersøger 
bestyrelsen muligheder for  

o et diætistforedrag,  
o et hjertestarterkursus, hvor deltagerne instrueres og afprøver 
o foredrag af Jack Arvid Olsen 
o Foredrag om efterbehandling ved sportsskader, Claus Nagel 
o Ditlev Cykler ? 

 
3. Kassereren 

• Regnskab per 31/07 blev løbet hurtigt igennem. Stadig god økonomi trods store 
tilskud til tøj og arrangementer. Vi er nu 123 medlemmer, så indtægterne 
overgår budget. Spinning-udgifter er den eneste post som ikke holder budget. 
Men måske undgår klubben, at cyklerne skal kalibreres til vintersæsonen. Per 
31. juli er budgettet 27.000 kr. i plus. Året forventes at ende i nul for FMC. 
TRI har 21 medlemmer. Der er stadig kun en sponsor som har betalt sit 
sponsorat. Morten rykker de øvrige. Budgettet er i plus 4.000 kr. pr. 31. juli. 

• Status på kassereroverdragelse 
o Flemming C har oprettet en Mobile Pay Box, som skal benyttes til 

fremtidige køb i klublokalet (øl/vand, dæk, slanger med videre). Kontant 



betaling i bøtterne accepteres fortsat og der skal stadig udfyldes på listen 
over køb af materiel. Listen rettes til med det nye BOX95803 MobilePay 
nummer. Hele ”BOX95803” skal indtastes ved indbetalinger i stedet for 
almindeligt telefonnummer og FMC er navnet som er knyttet til 
BOX95803. For hver 1000 kr. indbetaling tager MobilePay 15 kr. i gebyr. 

o Flemming håndterer BOX95803 og overfører til klubbens konto. 
o Flemming tager kontakt til Danske Bank og får ændret klubbens konto, så 

der fremover skal 2 underskrifter til at udbetale beløb fra kontoen. 
Underskriftberettigede bliver Flemming og Rie i fælleskab. Hermed 
udtræder TS af det midlertidige kassererjob. 

o Bogføring fortsætter under Rie i Klubmodul.dk. 
 
4. Tri-afdelingen 

• TRI yder næste år tilskud til TRI-klubmesterskabet 
• TRI yder tilskud til næste TRI-tøj indkøb. 
• TRI har social klubaften på programmet enten den 14/9 eller 12/10 2019 
 

5. WEB-udvalg 
• WEB-udvalget holder møde tirsdag den 13/8, hvis cykelturen til Odsherred 

aflyses pga. vejret i modsat fald afholdes der møde den 20/8 inden cykelturen. 
• Morten kontakter TRI medlemmer med henblik på at få et TRI medlem med i 

WEB-udvalget. (Dette er sket og Anette Rye Kaplan er nyt medlem). 
 

6.  Klubtøj 
• Det bestilte klubtøj skulle ankomme den 19/8-19 (cirka) ifølge leverandøren. 
• Prøvetøj (der er for næsten 10.000 kr.) er ved at blive gjort klar til salg. Ved 

fremtidige åbninger af webshoppen vil prøvning af tøj blive baseret på 
medlemmers nuværende indkøb og/eller udlån fra leverandøren og/eller 
prøvning hos leverandøren, som kan ske løbende efter aftale med 
leverandøren. 
 

7. Cykel aktiviteter 
• Klubtur Mallorca 2020 flytter base til Palma Nova i uge 20, lør. til lør.. Tilbud fra 

Bravo på Hotel Globales Palma Nova 3+ kategori, 5.298 kr. All Inclusive i dobb. 
værelse. 800 kr. for transport af egen cykel på forespørgsel (begrænset antal). 
180 kr. for mad ombord på flyet. 

• August Klubtur 2020 kunne være 
o Svendborg (Hotel Christiansminde) eller 
o August Klubtur 2020 – Gardasøen med arrangør BikeItalien ved Joachim 

Jerichow. TS indhenter tilbud. En af de to vil blive valgt på tilslutning. 
• Arresø Rundt 11. august – efterarrangement i klublokalet droppes. Turen er på 

egen hånd og info via Facebook, men stadig med tilskud til startgebyr. 
• Stege turen har tilslutning fra 27 medlemmer som overnatter på Motel Stege. 

Arrangementet er på plads, men der vil blive mulighed for deltagelse i 
cykelturene lørdag og aftenmenu mod tilmelding på klubbens hjemmeside. 
 
 

8. Uddannelse af kaptajner og trænere 
• Kun een har meldt sig som interesseret i træneruddannelse. Intervaltræning på 

hold 1 udendørs har ikke været en succes, så der er behov for et møde på hold 
1 hvor man drøfter problemerne og herfra tager stilling til behovet for en træner.  

• Trafik Officials kursus bliver taget op på næste møde. 



 
9.  Næste møder 

• Onsdag den 11. september kl. 15.00 i klublokalet 
(spinningsæsonen/klublokalerne/vinteraktiviteter) 

• Onsdag den 13. november kl.16.00 – 17.30 i klublokalet 


