
Referat bestyrelsesmøde nr. 1 torsdag d. 09/01 2020 kl. 16:00. 
 
Hvor:   Klublokalet 
Deltagere:  Torben Snowman, Morten Hansen, Flemming Christiansen, John Pihl 
Fraværende: Ole Jensen.  
 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Formanden  
• Henvendelse fra DGI om Hærvejsløbet. Formanden har accepteret, at deltagere 

kan få et gratis prøvemedlemsskab hos FMC, som en del af promotion for 
landets klubber under DGI: https://www.dgi.dk/haervejsloebet/gratis-
klubmedlemsskab viser oversigt over klubber. 

• DCU har ønsket at få vores to mest populære udendørs cykelruter, som DCU, i 
samarbejde med Politiet, vil bruge i arbejdet på at højne trafiksikkerheden. Poul 
Christiansen har afleveret de 2 ruter. 

• Kommunen har bedt om og fået oplysninger om vores brug af klublokalet. 
Øvrige klubber og foreninger i Halnæs Kommune har fået tilsvarende 
henvendelse, hvis de benytter kommunale faciliteter. 

• Frederiksværk Svømmeklub har rettet henvendelse om brug af vores spinning-
faciliteter lørdag formiddag ( tidspunkt anvendes p.t. ikke af FMC medlemmer ). 
Bestyrelsen har givet sit ja, men der er endnu ikke lavet en aftale med FS, som 
også skal indeholde betaling for brug og slid på udstyr. 

• E-cykling er det nye sort, sagde formanden. Vi andre i bestyrelsen troede det 
drejede sig om cykling med el-motorer og batterier indbygget. Men det drejer sig 
om en e-sport, i lighed med computerspil og Astralis. Det første danske hold er 
etableret og man kan læse mere på www.feltet.dk. I takt med at vores spinning-
cykler kræver mere og mere vedligehold og at den nuværende X-trainer 
software ikke opdateres mere indikerer, at den nye sport kunne være på vej til 
FMC. Vi kunne starte med at søge støtte hos forskellige fonde, da der skal 
budgetteres med omkring 20.000 kr. per spinning-cykel. Men det er en drøftelse 
som vil blive taget op på den kommende generalforsamling. 

 
2. Kassereren 

• Regnskab per 31. december blev gennemgået. FMC’s indtægter har været 
højere end budgetteret på grund af større medlemstilgang. Vi er 131 
medlemmer og heraf betaler 96 også kontingent for Spinning. Udgifterne er 
også lidt højere end budgetteret og det skyldes hovedsageligt større udgifter til 
vedligehold af spinning-cykler og andet udstyr hertil – men det bliver benyttet 
flittigt. Årets resultat bliver omkring 14.000 kr., dvs. omkring 10.000 kr. over 
budget. 
Tri’s årsresultat bliver omkring 15.000 kr., og hidrører primært fra sponsorer og 
indtægter fra sportsarrangementer. Sponsor Bryghuset mangler stadig at 
indbetale, selvom de er blevet rykket. Der er 23 medlemmer i Tri. 

• Bestyrelsen opstillede næste års budget. Tri skal forny sponsorer, undtagen 
Frederiksværk Møbler. Tri giver tøjtilskud i 2020. 

• Medlemstal indsendes til DIF/DGI 
• Kassereroverdragelsen er stadig ikke helt på plads. Der mangler digital 

underskrift af aftalen med Danske Bank, som har kludret med mail til den nye 
kasserer. TS og FC holder møde den 17. januar 2020 og får udarbejdet endeligt 
regnskab for 2019 og kassereroverdragelsen endeligt på plads. 



• FMC har været udsat for forsøg på snyd fra en person udefra (hacker). FC 
modtog en mail, angiveligt fra TC, om betaling af en faktura i Tyskland (TS var 
på cykelferie på Gran Canaria). Da FC endnu ikke havde adgang til betaling via 
Danske Bank og FC heller ikke kunne betale via den nye MobilePay, svarede 
FC tilbage på mailen. Modtageren af mailen reagerede på en måde som fik FC 
til at undre sig. FC videresendte derfor den første mail til TS, som straks skrev 
tilbage, at den første mail ikke var fra ham, men at der var tale et forsøg på 
snyd. 
Hvordan vedkommende har fundet forbindelse mellem TS og FC kan undre, 
men FC vil, på bestyrelsens opfordring, anmelde forsøget på snyd, selvom det 
ikke lykkedes. 

 
3. Generalforsamling 

• Formanden har endnu ikke tilsagn fra nogen medlemmer om at stille op til valg 
på generalforsamlingen. 

• Bestyrelsens beretning blev drøftet og der lægges op til, at den bliver tilgængelig 
for alle, så formanden kun fremhæver nogle udpluk på årets generalforsamling. 

• TS udsender indkaldelse til generalforsamling på mail og opretter punkt i 
kalenderen samt Nyhed på hjemmesiden. 

 
4. Cykelaktiviteter 

 
• Afholdte aktiviteter 

o Nytårskuren blev en succes som mange tog del i. 
 

• Vintertræning 
o Indendørs spinning  

§ Ny PC taget i brug 
 

• Kommende aktiviteter 
o Vintercup 8/3-20  

§ TS og FC laver et event på hjemmesiden den 17. januar 2020, i 
lighed med sidste år, så hjælpere kan tilmelde sig til opgaverne på 
arrangementsdagen. 

§ FC melder ud, hvis der bliver brug for hjælp til andre opgaver  
o Klubtur august 2020 til Bornholm vil blive afviklet fredag den 21. til 

mandag den 24. august 2020, men de 4 cykeldage vil alle blive afviklet 
på Bornholm. Aktivitet oprettes inden for kort tid på hjemmesiden. 

o ’Mallorca 2021’ = Gardasøen oplæg fra Bike Italien vil blive præsenteret 
for Generalforsamlingen, som en mulig fornyelse af Mallorca-turene. 

 
 

5. Sociale aktiviteter 
• Jack Arvid Olsen er kommet med tilbud om opfølgning på sin Yin-træning med 

foredrag om kost? Bestyrelsen vurderer ikke at det kan indpasses i denne 
sæson. 

• Foredrag med Claus Nagel 16/01 
 

 
6. Tri-afdelingen 

• Der er lavet fast aftale med svømmetræner hver onsdag i foråret. 
• WEB-shop åbnes. Nærmere udsendes på Facebook, herunder tilskudsbeløb. 



 
7. WEB-udvalget 

• Ikke holdt møde 
 

 
8.  Næste møder 

• Onsdag den 19. februar 2020 kl. 17.00-18.00 inden generalforsamling 
• Generalforsamling den 19. februar 2020 kl. 19:00 
• Møde aftales efter Generalforsamlingen med den nye bestyrelse  


