
Referat af bestyrelsesmøde nr. 3 onsdag d. 11/03 2020 kl. 17:00. 
 

Hvor:   hos Torben S 
Deltagere:  Torben Snowman, Morten Hansen, Flemming Christiansen, Gitte Bille, Per 

Lunderød 
 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Formanden 

• Corona virus situationen blev drøftet og konsekvenserne for klubben 
spinning/sociale aktiviteter/træning udendørs blev drøftet og konsekvenser 
blev aftalt. Torben melder ud til medlemmerne. 

• Der blev vedtaget at klubben bidrager med 1.000 kr. til Tisvilde Sporlaug via 
mobilepay. 

• Torben videresender info reklame fra Peak Physique – vedr. fysiologiske 
tests til Per L, som vil lægge op på Facebook. 

• Torben lægger reklame fra Tannus Denmark vedr. luftfrie cykeldæk op på 
Facebook og på hjemmesiden. 

 
2. Vintercup 

Der bliver evalueret efter sommerferien, bl.a. mad mængden skal der kigges på. 
Ris og ros gives gerne til Flemming Christiansen 

 
3. Stålmanden 

 Møde med DGI – flg. datoer foreslås til DGI: 22/4 eller 30/4 begge dage kl 15:15.  
 Dog foretrækkes 30/4.Torben melder datoer ind til DGI. 

  Deltagelse af Torben S, Flemming C, Morten H og Gitte B. 
 
 

4. Cykelaktiviteter 
MTB slutter som udgangspunkt udgangen af marts, 
Igen i år vil der været en sommeråbnings racertur.  
Det bliver 4. april med cykeltur kl.9 og spisning for tilmeldte ca. kl.12, nærmere 
information kommer snarest på hjemmesiden og Facebook. 
NB – grundet corona situationen bliver dette arrangement formentlig udsat. 

  
Spinning 
Sidste hold med tilmelding bliver torsdag den 2. april 2020. Dog er spinning 
suspenderet resten af marts grundet corona virus situationen. 
herefter er der fri spinning sommeren over. 
Der vil dog forsat være for mandags spin kl. 16:30 med tilmelding på hjemmesiden. 
Afventer igen corona virus situationen før det igangsættes. 

 
E-cykling 
Dette tiltag er ikke lukket helt. Der vil blive fulgt med i udviklingen og sporten vil 
kunne tages op igen senere hvis der bliver efterspørgsel nok. 

 
Tilskud til motionscykelløb/fælles arrangementer 
Generelt vil der kun ydes tilskud til fælles arrangementer/klubture. 

 
Bestyrelsen blev enige om følgende tilskud: 

• Mallorca – bus til/fra lufthavn. 



• Vätternrunden – 250 kr.  

• Sjælland på tværs/rundt – 250 kr. 

• Klubtur august – 400 kr. 

• MTB – Vintercup 250 kr. hvis deltaget i mindst 2 afd. 
 
Husk at tilskud kræver, at du stiller op i klubtøj. 
Det forventes, at medlemmer, der modtager tilskud, også er klar til at hjælpe til i 
klubben med frivilligt arbejde i begrænset omfang. 
 
Hvis en gruppe medlemmer overvejer at deltage i et motionscykelløb og man er 
mindst 4 medlemmer, kan man søge bestyrelsen om tilskud. 

 
 

Kommende aktiviteter 

• Mallorca turen 9. maj – Torben vil orientere om status på baggrund af corona 
virussen. 

• Klubtur august 2020 til Bornholm – her er der stadig mulighed for at deltage, 
kontakt John Pil for dette. 

• ’Mallorca’ 2021 = Gardasøen, der vil blive kigget på dette igen efter 
sommerferien. 

 
 

5. Sociale aktiviteter 
Cykelmekanikerkursus torsdag den 26. marts. Aflyst grundet corona virus. 
Gennemføres på et senere tidspunkt 
Foredrag med Signe Nyby, DGI – diætist onsdag den 8. april. Aflyst grundet 
corona virus. Gennemføres på et senere tidspunkt 

 
 

6. Klubbens 40-års jubilæum 
Klubben blev stiftet 20. januar 1981 og det skal selvfølgelig fejres. 
Bestyrelsen overvejer et jubilæumsudvalg. Punktet vil blive drøftet på næste 
bestyrelsesmøde.  

 
 
7. Tri-afdelingen 

Der er fuld gang i sponsoraftaler, en er allerede i hus og tre skal genforhandles.    
 

8. WEB-udvalget 
Som består af Torben S, Per L, Anette K 
Mødes snart og skal kigge på brug af hjemmeside og facebookside. 

 
 

9. Trænergruppen 
Består af Lars J, Torben S, Rene A, Jannik N, Claus N og Poul V 
De vil fortsætte deres gode arbejde med løbende at lave spinningsprogrammer. 
Træning udendørs vil blive drøftet. Møde planlagt 17/3 herom. Endnu ikke afklaret, 
om det gennemføres. 

 
 

10.  Næste møder 
Onsdag den 30. april kl.16.30 i klublokalet 


