
Bestyrelsesmøde nr. 7 mandag d. 21/09 2020 kl. 17:00. 
 

Hvor:   klublokalet 
Deltagere:  Torben Snowman, Flemming Christiansen 
   Morten Hansen, Gitte Bille,  
Afbud:  Per Lunderød 
 
 
REFERAT 
 

1. Formanden 

• Klubbens tidligere formand John Møller er død og begraves onsdag den 23. 
september. Benny Pedersen sørger for krans. Torben repræsenterer klubben. 

• Repræsentantskabsmøde Tir 15. sep. Halsnæs Idrætsråd. Morten Chr. og 
Per Lunderød deltog. Få deltog generelt og mødet var hurtigt overstået. 
Idrætsrådet har stor indflydelse på kommunale beslutninger. Og idekatalog til 
anlægsarbejder blev stort set en del af kommunens budgetkatalog.   

• Lars Brandt har tilbudt klubben at nogle af hans dyre pladehjul etc. kan 
udlånes til medlemmer, der vil prøve disse i kortere tid inden investering. 
Klubben takker ja til det flotte tilbud. Torben snakker med Lars og så lægges 
det på facebook. 

• Klubben vil også i 2021 være tilmeldt DCU som basisklub (motionsklub) 

• 20% på alle varer i Cykelpartner 30. september. Torben lægger på fb. 
 

2. Klublokaler  

• Corona regler. Disse ligger på hjemmesiden som selvstændig dropdown. 
Torben slår op på facebook igen og minder medlemmerne om reglerne. 

• Rengøring. Skal sættes i system. Der skal gøres rent 1 gang om måneden i 
klublokale og baderum. Spinningslokalet og styrketræningsafsnittet gøres rent 
af brugerne efter brug på de områder, der er benyttet. Det fungerer pt. OK. 

• Der må ikke anvendes håndklæder og viskestykker, som blot hænger. Derfor 
indkøbes 1 dispenser til papirtørring til herretoilettet. Der er papir allerede hos 
damerne. Hvis man bruger service i køkkenet, kan man vælge enten at 
aftørre med papir fra dispenserne i spinning eller herrebadet eller tage et 
viskestykke og efterfølgende tage med og vaske. Dette er vigtigt for at 
forebygge evt. smitte. 

 
 

3. Vintercuppen 

• Bestyrelsen drøftede en afvikling på en bane der tager ca. 50 min. Og hvor 
man sendes afsted i mindre grupper med de hurtigste først. Efter afvikling 
skal deltagerne tage til P-pladsen og forlade området. Vi skal have tilladelse 
fra myndighederne til at køre i Tisvilde Hegn. Et krav for gennemførelse er 
desuden, at der er et rimeligt overskud. Flemming Chr. meddeler dette til 
Vintercuppens bestyrelse. Der er lavet en formel forening ’Vintercuppen’, med 
bestyrelse. Flemming Hein er valgt som suppleant. 

• NYESTE:  

• Af de 7 aktive klubber vil kun 3 arrangere og 4 vil aflyse. Derfor er 
Vintercuppen 2020/21 aflyst. 

• Klubben modtager 13.000 kr. fra 2019 regnskabet. 
 

4. Cykelaktiviteter 



 
Kommende aktiviteter 

• Afslutning udendørs bliver lørdag den 03. oktober. 
o Der køres ud på de sædvanlige hold og man mødes i klubben kl 12:30 
o Her vil være spisning og hygge et par timer, hvis vi kan gennemføre 

sundhedsmæssigt forsvarligt. 
o NYESTE: Vi har fået lov at låne kantinen, hvorfor spisning/hygge 

gennemføres. 
 

• Spinningsæsonen 
o Vi starter sæsonen 12. oktober. Der lægges flere hold på. Der SKAL 

som sædvanlig bookes på de anførte tider.   
o Der er skiftet batterier på cyklerne og pulsbælterne 
o To nye cykler skal klargøres og det vil ske i løbet af oktober 
o Grundet Covid-19 kan vi kun køre på 9 cykler ad gangen. 

Ekstracyklerne sættes væk. Vi har fået et opbevaringsrum på skolen 
 

o Pulsbælter. Grundet Covid-19, kan bælterne ikke bruges tilfældigt. I 
stedet bliver bælterne mærket op med nummer. Hvis man ikke selv 
har et pulsbælte, kan man låne et for hele sæsonen. Vi har 9 bælter 
og først til mølle … Bælterne lægges frem 12. oktober og man skal 
skrive sig på sedlen inden man tager et bælte, som man er ansvarlig 
for hele sæsonen (og selvfølgelig derefter returnerer). 

 

o Introduktionskurser. Der vil i løbet af oktober blive indbudt til 
introduktionskursus i at bruge XTrainer programmet, idet der ikke vil 
være instruktør på alle hold. 

 
 

5. Sociale aktiviteter 

• Årets første foredrag ’Kost og træning – optimer din cykelform’ bliver mandag 
16/11 kl. 19:00. Enten med begrænset deltager tal eller flyttet til skolen. 
 

6. Klubtøj 

• Reklamationer – sidste frist til indlevering fredag 25. september. Opslag på fb 
 
 

7. Tri-afdelingen 

• Klubmesterskaber blev afholdt 19. september. Morten Chr. Hansen og Maise 
Thrue er de nye klubmestre. 

• Spisning for Tri afdelingen 26. september i Gjethuset (godt med gode 
forbindelser) 

 
 

8. Trænergruppen 

• Der vil blive afholdt trænerkursus lørdag 26. september. Der er nu 10 

tilmeldte. Rolf Møller Hansen er sidste tilmeldte. 

 

• DGI afholder 2 kurser – Træningsplanlægning og Intervaltræning. 

Deltagergebyr bliver dækket af klubben. 

 



 

 

9.  Næste møder 

• Mandag 16/11 kl. 17:00-18:30 (foredrag kl. 19:00). 


