
Bestyrelsesmøde nr. 1 torsdag d. 14/01 20212 kl. 17:00. 
Hvor:   Teams 
Deltagere:  Torben Snowman, Flemming Christiansen 
   Morten Hansen, Gitte Bille, Per Lunderød. 
 
REFERAT 
 

1. Formanden 

• Alt er lukket ned 
 

2. Økonomi 

• Regnskab for 2020 blev gennemgået og gøres klar til generalforsamlingen.  

• Forslag til Budget 2021 blev gennemgået og tilrettet på baggrund af 
Flemming/Torbens oplæg. 
 

3. Generalforsamling 

• Skal formelt gennemføres inden udgangen af februar med 14 dages varsel. 
Det vurderes på nuværende tidspunkt, at GF må udsættes. Formelt vil 
udsættelsen først blive annonceret på Facebook og hjemmesiden, når vi 
kender restriktionerne omkring 15. februar.  

 
 

4. Cykelaktiviteter 
 

• Træning udendørs og spinning 
o Ingen organiseret træning eller spinning foreløbig frem til 7. februar og 

formentlig længere. 
  

• Forårsture 
o Mallorca 24/4-1/5. Foreløbig 7. deltagere. Vi skal være 10 for at få den 

skarpe pris. Det er nok på grænsen, at vi får lov at komme afsted. Hvis 
turen aflyses, arrangeres en tur i slutningen af august/starten af 
september. 
 

o Træningstur til området omkring Gardasøen 29/5-5/6 er slået op på 
Facebook og her er foreløbig 9 deltagere. Denne tur ser ud til at kunne 
gennemføres ift. Corona. 
 

5. Jubilæum 

• Artikel i Gulvmåtten i denne uge. 

• Per laver en række historier på Facebook. Første gang på jubilæumsdagen 
20. januar. 

• Der vil blive lavet et jubilæumsarrangement i form af en sportslig aktivitet og 
reception formentlig samme dag. Vi satser på klublokalerne som ramme, idet 
netop klublokalerne er en del af klubbens DNA. 

• Bestyrelsesmedlemmerne sender input til arrangementet til Torben, som 
sammen med Per og Gitte laver det endelige oplæg. 

 
6. Tri-afdelingen 

• Al organiseret træning er aflyst. 

• Tri har søgt om flere timer i svømmehallen 



• Der er lavet en Messenger gruppe kun for kvindelige medlemmer, således at 
de sammen kan løbetræne uden at skulle føle sig presset af de mandlige 
medlemmer. 
 

7. Eventuelt 

• Rengøring organiseret af kommunen fungerer fint, men er pt. på hold. 

• I næste sæson laves et ’byttearrangement’ med Brydeklubben, hvor vi 
kommer til dem og deltager i træning en aften og ditto får de mulighed for at 
komme til os og prøve en spinningstime 

 
8.  Næste møde 

• Onsdag den 17. februar kl. 17:00. Formentlig virtuelt møde.  
 

  (Vi skal se på afdelingsvedtægterne på et tidspunkt inden GF.) 


