
Referat bestyrelsesmøde nr. 7 onsdag d. 13/11 2019 kl. 16:00. 
 
Hvor:   Klublokalet 
Deltagere:  Torben Snowman, Morten Hansen, Flemming Christiansen, John Pihl, Ole 

Jensen.  
 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Formanden  
• Arresø Rundt er lukket. FMC har fået henvendelse om overtagelse af 

arrangementet inden der blev meldt noget ud, men har takket nej, da 
bestyrelsen mener at Stålmanden og sidste afdeling af Vintercuppen er rigeligt. 

• Karin Funt har fået officiel Trafik Official status. 
• Lokalavisen gentager succesen fra sidste år, ”Halsnæs i bevægelse”. FMC har 

sagt ja til at stå for spinning en enkelt aften. 
• Der har været afholdt evalueringsmøde med Signe, DGI om Stålmanden 

mandag den 4. november. 
DGI og Kommunen mangler kontraktunderskrivelse, men kommunen har 
arrangementet med i budgetforliget, som dog ikke er endelig godkendt af 
byrådet. 
Der er åbnet for tilmelding til arrangementet i 2020. 

 
2. Kassereren 

• Regnskab per 11. november blev gennemgået. Der er nu 131 medlemmer. 
Ser ud til at ende med 11.000 kr. i overskud for FMC og 10.000 kr. i overskud for 
Tri. Bogføring sker i Klubmodulets regnskabssystem. 
DGI har henvendt sig nogle gange for at være behjælpelig med at synliggøre 
FMC, men er blevet afvist. Bestyrelsen mener medlemstilgangen de senere år 
viser, at vi er kendt i området og at vi ikke magter større tilgang, hvis vi vil sikre 
at de nye føler sig velkomne. 

• Bestyrelsen drøftede medlemskontingentets størrelse, som i år er reduceret 
med det gebyr som Klubmodul opkræver for håndtering af kontingentbetaling. 
Bestyrelsen blev enige om at gebyret til Klubmodul, ca. 5-8 kr., afhængig af 
medlemskab med eller uden spinning, vil blive påført det enkelte medlem. Det 
smidiggør kassererarbejdet en hel del. 

• Ny overheadprojektor er indkøbt til spinning. Halogenpæren i den gamle 
overheadprojekter brændte over og prisen for en ny var 300 kr. mindre end en 
ny projekter med LED-pære (2600 kr. mod 2900 kr.). 

• 5 medlemmer har søgt om tilskud til deltagelse i vintercuppen på MTB. 
Bestyrelsen har bevilget et tilskud på 200 kr. i alt per deltager og på samme 
præmisser, som ved motionscykelløb. 

• Status på kassereroverdragelse 
o Flemming, Rie og Torben har holdt møde og anbefaler, at vi indtil videre 

kører med Fleming som ene-godkender i banken og laver 
regnskabsoversigt, mens Rie bogfører. 

o Skift af bank kommer ikke på tale for nuværende – Sparekassen Sjælland 
har nu indført negativ rente på alt indlån, 0,75%, som vil koste FMC 1.400 
kr. årligt. 

 
 
 

 



3. Generalforsamling 
• Bestyrelsen har fastlagt onsdag den 19. februar 2020 kl. 19 til afholdelse af 

ordinær generalforsamling. 
• John og Ole er ikke villig til genvalg. Bestyrelsen drøftede mulige kandidater 

som formanden vil kontakte i nærmeste fremtid. 
Medlemmer er velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis man ønsker at træde 
ind i bestyrelsen eller stiller sig til rådighed som suppleant. 

 
4. Cykelaktiviteter 

 
• Afholdte aktiviteter 

o Afslutningsarrangement blev afviklet lørdag den 28. september som 
almindelig træningsdag og afsluttet med socialt samvær i klublokalet. 
28 deltagere som nød Vipsen’s kæmpe sandwicher og lidt drikkevarer. 

 
• Sommertræning 

o Der er blevet afholdt et godt ryttermøde med en god dialog i oktober. Den 
korte konklusion blev, at holdene fortsætter som hidtil, men at Lars J., 
René, Jannik og Torben vil lave træningspas til nogle lørdage for hold 1 
og 2 som vil blive slået op på Facebook og hjemmeside. Disse 
træningspas vil blive med intervaller og samlet rolig kørsel ud og hjem. 
 

 
• Vintertræning 

o Vintertræning – indendørs spinning 
§ Preben har klargjort cyklerne. Tak for det. 
§ Der mangler pulsbælter, så Preben har indkøbt 10 nye som vil 

blive taget i brug efter behov. 
§ Watt test. Omkring 30 medlemmer har været igennem Watt test. 

Der spinnes efter Watt principper og testen følges op gennem 
sæsonen. 

§ Der er ved at komme gang i spinningen og de første ’udsolgte’ 
træningstider er dukket op. Så ønsket om at kunne se hvem der er 
på venteliste dukker sikkert op igen. 

 
• Kommende aktiviteter 

o Nytårskuren 31. december 
o Sidste afdeling af Vintercup er fastlagt til søndag den 8. marts 2020. 

Dette arrangement afholdes af FMC. Flemming C. og Flemming H. er 
godt i gang med tilrettelæggelse af arrangementet. Ruten i 
Frederiksværkskoven vil blive udvidet fra 3,4 km til ca. 5 km per omgang. 
Som sædvanlig vil der blive behov for hjælpere så medlemmerne kan 
godt allerede nu afsætte tid i kalenderen. Der vil senere komme opslag 
på hjemmesiden. 

o Mallorca 2020 er på plads. 19 medlemmer og 4 ikke-medlemmer er 
tilmeldt BravoTours og yderligere 4 har tilkendegivet, at de er på Mallorca 
i samme periode. 

o Bestyrelsen blev enige om at lodde stemningen for en Klubtur i august 
2020 til Bornholm, med deltagelse i ”Bornholm Rundt” søndag den 23. 
august. 5 dage/4 nætter eller 4 dage/3 nætter, fra torsdag/fredag til 
mandag, med cykelture alle dagene på max. 100 km. 

 



 
5. Sociale aktiviteter 

• Foredrag 2019/20 er klar – se hjemmesiden. De kommende arrangementer er 
flyttet væk fra onsdage, undtagen de to nedenfor nævnte. Bestyrelsen valgte 
onsdage ud fra opfattelsen af at det var klubaftener, men er fra medlemmer 
blevet gjort opmærksom på, at det bryder de sociale relationer, der er etableret i 
de nuværende klubaftener og som også er knyttet til spinning forud for 
klubaftenen. 

• HUSK kommende aktiviteter 
o Foredrag/Yin-træning med Jack Arvid Olsen onsdag den 20. november 

(det har ikke været muligt at ændre aftalen til en anden aften). 
o Gløggaften 4. december 

 
 
6. Tri-afdelingen 

• Afholdt en super klubaften på Halsnæs Bryghus. 
 

7. WEB-udvalget 
• Udvalget har ikke holdt møde siden sidst. Formanden kommer med en dato 

snarest. 
• Formanden har modtaget svar fra Klubmodul vedrørende integration af FMC 

Facebook gruppen (lukket gruppet) på vores hjemmeside. JP får kopi og ser på 
løsningen. 

• Formanden kontakter klubmodul og får dem til at rette vores mail-adresse 
(fmc@klub-modul.dk) ind på alle browsere og platforme. 
 

 
8.  Næste møder 

• Torsdag den 9. januar 2020 kl. 16.00 i klublokalet 
• Onsdag den 19. februar 2020 kl. 17.00 i klublokalet inden generalforsamling 

 
Mødet sluttet kl. 17.30 


