
Referat bestyrelsesmøde nr. 6 onsdag d. 11/09 2019 kl. 15:00. 
 
Hvor:   Klublokalet 
Deltagere:  Torben Snowman, Morten Hansen, Flemming Christiansen (første time), John 

Pihl, Ole Jensen.  
 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Formanden  
• Bestyrelsen drøftede og blev enige om at udskyde den manglende renovering af 

køkkenet i klublokalet til august 2020 og til den tid lave et opslag hvor man kan 
tilmelde sig som hjælper. 

• DGI/DCU har en kampagne om at fremme kvindecykling og har foreslået, at 
man opretter kvindehold i klubberne. Bestyrelsen tror ikke der er stemning for 
dette i FMC. Damerne i klubben må involveres i givet fald. 

• Nyt Trafik officials – uddannelseskursus er modtaget fra DGI, men p.t. har FMC 
ingen interesserede. Det er dog stadig et ønske hos bestyrelsen, at klubben får 
uddannet 2-3 stykker. 
TS kontakter DGI for at Karin Funt kan få afsluttet sit kursus med det manglende 
1. hjælps kursus. 

• DGI opfordrer klubben til større synliggørelse og TS oplevede at der var 
interesserede, som ikke kendte til FMC’s eksistens, ved afviklingen af 
spinningen for BørneCancerFonden, hvor FMC medlemmer kørte 30000 kr. ind. 
Bestyrelsen drøftede om vi skal være mere synlige og i så fald hvor mange 
medlemmer vi stiler efter. Men set i lyset af, at vi har haft en tilgang på 50 
medlemmer de senere år, så mener bestyrelsen ikke at der behov for en særlig 
indsats. Vi skal kunne modtage flere medlemmer, men vi skal også sikre at de 
får en god modtagelse og oplevelse af livet i klubben. Bestyrelsen vil kigge på 
hjemmesiden og se om der kan gøres noget som kan fange interesserede som 
søger efter en motionscykelklub. 

 
2. Kassereren 

• Regnskab per 10. september blev løbet i gennem og viser et positivt resultat på 
4.592,- kr.. Forventet regnskab for 2019 peger på et resultat på 22.000 kr., som 
især skyldes flere medlemmer end forventet. 

• Status på kassereroverdragelse 
o BOX95803 MobilePay nummer er etableret. Det er et ønske at Rie får 

adgang hertil for at bogføring. P.t. må FlC udtrække data til excel-
regneark og sende til Rie. 

o Bestyrelsen besluttede at skifte fra Danske Bank til Sparekassen 
Sjælland-Fyn, for at involvere os lokalt og undgå gebyrer ved 2 
underskrifter. 

o FlC og Rie/TS skal færdiggøre overdragelse og arbejdsfordeling. Det 
bliver tidligst efter TS og Rie’s USAtur. 

 
3. Cykelaktiviteter 

• Sommertræning 
Bestyrelsen drøftede problemerne omkring Hold 1. Konklusionen blev, at der 
indkaldes til en Debataften/Ryttermøde onsdag den 30. oktober kl. 19.00. Her 
opfordres alle implicerede til at møde op så man kan få så mange synspunkter 
frem i lyset. Hvis nødvendigt færdigbehandles emnet under punktet eventuelt på 
generalforsamlingen i 2020. 



• Afholdte aktiviteter 
Der deltog 20 medlemmer i Arresø Rundt, heraf 2 på den lange rute. 
FMC var synlige fra start og ledte hele feltet sikkert ud af Frederiksværk. 

o Stege turen havde tilslutning fra 27, som fik en herlig weekend, især 
begunstiget af det gode vejr, så alt foregik udendørs, på nær bad og 
nattesøvn. 
JP vil undersøge stemning for en Danmarkstur i 2020. Hvis stemningen 
snarere er for en udvidet weekendtur, vil JP påtage sig at være ansvarlig 
for at arrangere det, der er stemning for.  

o FMC havde 24 officials på plads til Stålmanden som blev et fint 
arrangement. Stor tilfredshed med cykel- og løbsrute. Løbsruten fiksede 
Morten om lørdagen og tilsvarende blev cykelruten mærket op om 
lørdagen af Flemming, Torben og Lars J. På grund af vejret var der 
mange punkteringer, men TS kørte rundt med ekstra slanger til nødstedte 
og hjalp også udgåede deltagere til mål. Arrangementet giver et stort 
beløb til klubben, som deles mellem FMC 16.000 kr. og Tri 9.000 kr. 

o Afslutningsarrangement for udendørssæsonen blev fastlagt til lørdag den 
30. september. Det afvikles som et almindeligt træningsløb med spisning 
bagefter. JP står for arrangementet og sørger for bestilling af mad. 

 
• Vintertræning 

o Vintertræning – udendørs MTB/vintercykel 
§ Åbning udendørs på MTB/vintercykel lørdag den 5. oktober, ingen 

spisning bagefter. Tirsdag den 1. oktober er lagt i kalenderen som 
MTB/vintercykel træning. 

§ MTB holdet kører Gribskov-Gilleje tur, Mølleådalen-tur og 
Jægerpris-tur i løbet af sæsonen. 

o Vintertræning – indendørs spinning 
§ Spinning afvikles på samme måde som sidste sæson. Klubben har 

”arvet” en god laptop for lidt god rødvin. Den skal erstatte den 
stationære i spinningslokalet og er bærbar, så det bliver nemmere 
at tilrette/lave spinning-programmer. TS spørger Preben, om han 
vil overføre programmer og data. 

§ TS står for afvikling af Watt-test torsdag den 17. og lørdag den 19. 
oktober. 

§ TS kontakter Preben for klargøring af cyklerne (skift af batterier), 
det antages at kalibreringen i foråret stadig er OK. 

 
• Kommende aktiviteter 

o Vintercup forventes fastlagt til søndag den 8. marts 2020. FlC er i gang 
med rute og skovtilladelse. Morten og Fl. Hein deltager i Vintercup-møde 
torsdag den 12. september 2019. 

o Aktivitet for Mallorca 2020 kommer på hjemmesiden. Turen går med 
BravoTours til PalmaNova uge 20 med tilvalg af uge 21. 

 
4. Sociale aktiviteter 

• Gløgg aften er blevet fastlagt til onsdag den 4. december 2019 kl. 19.00. Søren 
har givet tilsagn. 

• Nytårskuren starter tirsdag den 31. december kl. 09.00 og slutter i klublokalet 
med lidt flydende til ganen. Bemærk klokkeslettet er 09.00. 

• Foredrag nov 2019/mar 2020 er ved at blive planlagt i detaljer: 
o et diætistforedrag, forsøges lagt i nov/dec 2019, 



o et hjertestarterkursus, hvor deltagerne instrueres og afprøver, afvikles 
kun hvis et af de andre oplæg ikke falder på plads, 

o foredrag af Jack Arvid Olsen, forsøges lagt i nov/dec 2019, 
o foredrag af Jannik Nielsen om Racing across Europe i februar 2020, 
o Foredrag om efterbehandling ved sportsskader, Claus Nagel i januar 

2020, 
o Gentagelse af ’cykelreparation og vedligehold’ i marts 2020 

 
 
5. Tri-afdelingen 

• Stafet-holdet vandt Stålmanden. Og andre var også med fremme i deres 
klasser. 

• Der mangler stadig indbetaling fra sponsorer. Morten har rykket. 
• Der afholdes klubaften med ledsager lørdag den 14. september med spisning. 

Tri-afdelingen yder tilskud. 
• Der er 22 betalende medlemmer i Tri-afdelingen. 

 
 

6. WEB-udvalget 
• Referat er på hjemmesiden. 
• Bestyrelsen drøftede Facebook. Udmeldingen fra Klubmodul er, at man ikke kan 

overføre data fra en lukket FB-gruppe. At ændre FB-gruppen til en åben gruppe 
afvises af medlemmer, idet alle så får adgang til at kommentere og se gruppens 
aktiviteter. 
JP mente det burde være muligt at bruge FMC@klub-modul.dk som medlem på 
FB-gruppen, så Klubmodul.dk ad den vej kunne få adgang til opslag og vise 
dem på hjemmesiden kun for medlemmer. TS kontakter Klubmodul.dk. 
Klubbens WEB-side er den primære info-kilde til medlemmerne. 
 

 
7.  Næste møder 

• Onsdag den 13. november kl.16.00 – 17.30 i klublokalet 
• Torsdag den 9. januar 2020 kl. 16.00 hos TS 

 
 
Mødet sluttede kl. 17.05 


