
Bestyrelsesmøde nr. 5 mandag d. 08/06 2020 kl. 17:00. 
 

Hvor:   klublokale 
Deltagere:  Torben Snowman, Flemming Christiansen 
   Morten Hansen, Gitte Bille, Per Lunderød 
 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Formanden 

• På baggrund af et Webinar, har Torben været i kontakt med DCU om E-
cykling. For at finde ud af lidt mere om muligheder/økonomi/fremtidsudsigter, 
besluttedes, at 3 mand besøger DCU og deres e-cykling showroom. Gitte og 
Torben fra bestyrelsen deltager. Herudover spørges Lars Jakobsen om han 
har interesse i at deltage. 

 
2. Klublokaler og badning 

• Efter bestyrelsesmødet dukkede retningslinjerne op fra kommunen og 
klublokalerne er nu åbnet med de forholdsregler der er beskrevet på 
facebook, hjemmesiden og opsat i klublokalerne. 

• Bestyrelsen har ændret på bordopstillingen, så vi overholder 
sundhedsmyndighedernes og kommunens retningslinjer. 

• Tirsdagsfrokosterne vil blive begrænset på deltagertal, så man kan sidde 
med reglementeret afstand (1 m). Der udarbejdes særlige retningslinjer 
herom. 

• Det er endnu usikkert, om vi får lov til at bruge badefaciliteterne. Når vi ved 
mere, vil information blive offentliggjort på hjemmesiden og Facebook. 
 

• Indretning af klublokale. Det aftaltes, at Gitte bliver ansvarlig for at 
fremkomme med et forslag til ændret opstilling og udsmykning. Gitte 
efterlyser deltagere i ’udvalget’ på Facebook. 

 
3. Økonomi 

• 131 medlemmer i FMC, heraf 25 i Tri.  100 medlemmer har også tilmeldt sig 
spinning. FMC alene har pt. et overskud på godt 40.000 kr og Tri underskud 
på 6.000 

 
4. Stålmanden 

• Møde med DGI er aftalt til 18. juni. Start 15:00 med Flemming (T1 området), 
og derefter fælles kl. 16:00 på havnen, hvor også Morten, Torben og Gitte 
deltager. Morten har allerede afholdt møde med DGI/kommunen om løbe 
ruten, som må ændres grundet vejarbejde. 

 
5. Cykelaktiviteter 

 
Kommende aktiviteter 

• Vi må nu køre i grupper op til 50. Det betyder, at vi nu kan fortsætte 
sommeraktiviteterne efter sædvanligt koncept. 
 

• Lørdag den 20. juni. Åbnings corona løb. I form af fælles ture på respektive 
hold med fællesspisning bagefter. Hvis vi bliver mere end 24, rykkes 
spisningen uden dørs. Festudvalget aktiveres ad mad. 



 

• Klubtur 21.-24. august 2020 til Bornholm. 18 tilmeldte.  
 
 

Spinning/Styrketræning. 
Afventer retningslinjer fra DGI/DIF. Vi er formentlig nødt til at spærre et vist antal 
cykler og så have opsat retningslinjer for anvendelse og aftørring.  
Også her vil information, når retningslinjer er udarbejdet, blive offentliggjort på 
hjemmesiden og Facebook og sat op i spinningslokalet. 
 
 

6. Sociale aktiviteter 

• Der vil blive hygge omkring ’åbnings-corona løbet’ lørdag den 20. juni. 

• Udsatte foredrag: 
o Diætist- gennemføres, når foredragsrækken starter igen til vinter. 
o Rep/vedligehold af din cykel – udsættes til senere på året. 
o  

7. Klubbens 40-års jubilæum 

• Vi hører blandt medlemmerne, om der er nogle som har lyst til at deltage i 
et jubilæumsudvalg.Torben bliver repræsentant for bestyrelsen. 

• Til jubilæumsudvalgets inspiration blev nævnt: 
o at der skulle indhentes avisudklip/efterlyse historier fra gamle 

medlemmer/gamle klubtrøjer 
o om der skal udpeges æresmedlemmer 
o at 8 uger inden jubilæet (21. januar) kører en nostalgiserie på 

facebook. Per Lunderød er ansvarlig herfor. 
o Der bør være et cykelarrangement på selve dagen med 

efterfølgende reception/hygge. 
 

8. Klubtøj 

• WEB-shop åbnes, så der kan bestilles efterårstøj 
o Åbnes 3. august-12. august med levering inden 1. oktober 

 
9. Tri-afdelingen 

• Udendørs svømning, løb og cykling er startet. Invitationer som sædvanlig via 
opslag på Facebook. 

 
10. WEB-udvalget 

Møde onsdag den 10. juni hos Torben.  
Vigtigste punkt: officiel brug af Facebook som primær kommunikationskanal og 
følge af dette i forhold til hjemmesiden. 
Bestyrelsen støtter, at Facebook bliver den primære kommunikationskanal. 
 

11. Trænergruppen 

• Første træning 30. maj var en stor succes med 19 tilmeldte. Der er dog 

enkelte ting, der skal rettes, men ellers vil der blive inviteret til flere træninger 

via Facebook. 

 

• Desuden vil der blive inviteret til teknik træning nogle søndage. Hvor vi 

starter indendørs på tavlen med lidt teknik træning og derefter kører uden for 

og praktiserer. Følg med på Facebook. 



 

• Trænerkursus.  

o Der vil blive afholdt et trænerkursus (én lørdag fra 9-17) i klubbens 

lokaler. DGI er ansvarlige og FMC praktisk gris. Kurset koster 895 kr 

per deltager. Trænergruppen har alle sagt ja tak og herudover 

spørges på Facebook, om andre er interesserede. Klubben betaler 

deltager-gebyret op til 9.000 kr 

 
 

12.  Næste møder 

• Tirsdag den 21. juli i klublokalet. 


