Bestyrelsesmøde mandag d. 13. januar 2020 hos Jane.
Til stede var: Jane Kipp, Jens Skallebæk, Roy Ewan, Thomas Petersen,
Rasmus Kristensen, Niels Kristian Kristensen og Ole Jensen
Emner:
1.Træningstider, afvikling, kaptajner. Køreplan for træning 2020.Fastlægge møder
med tovholdere og evt. ryttere. Holdopdeling og starttider.

Træningstider ændres ikke umiddelbart. Kl. 17 indtil 1. Maj og efter 1.
okt. Der holdes møder og hjemmesiden rettes til efter ønskerne. DGI eller
DCU kontaktes for afholdelse af kaptajnskursus. >Ole kontakter Niels
Lund.
Jane har lavet ruter på hjemmesiden med datoer. Se Silkeborgs hjemmeside.
Der holdes møde sidst i februar måske ma. D. 24.2.
2.MTB mandfolk.

5200 har set opslaget på Facebooksiden. 18 har meldt sig ind i gruppen
siden fredag. Thomas går ind og kommenterer og liker kommentarer.
On. Kl. 16 har opslaget haft 5600 visninger. Og der er kommet 23 tilmeldinger.
3.MTB generelt/Rene.

Rene har meldt sig ud af klubben. Jens tager kontakt til MTB folket og
undersøger mulighederne omkring hvem der vil være tovholder til sommer.
Per Sylle, Morten Frederiksen, Miels Vinther m.fl.
Se også Hedensted MTB
4.Piger med cykelkurv

Ole tager kontakt.
5.Vores hjemmeside. Fjerne og tilføje sponsorer. Redigere organisationsplan.

NK har nogle arbejdsdage hjemme til og med næste uge. Jens kigger forbi.
6.Nyt klubtøj til 2020- herunder priser på nuværende lager / kontra bestiller mere
i 2020.

Jane tager kontakt med Jens Veggerby, Ole har kontakt med Niels Jørgen
Jensen og Cycle World kontaktes også (Ole)
Jens lægger lagerbeholdning på FB. Afklaring senest no. 2019.
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7. Nyanskaffelser for DGI-midler.

Gasgril
8. Facebook. Jane, Jens og jeg var på kursus i DGI.

Administrator må slette upassende indhold hvis han meddeler til skribent
på Messenger. Sponseret indhold må kun lægge ind hvis det er for at lave
et arrangement. Der tages hensyn til vore sponsorer og
samarbejdspartnere. Folk opfordres til at dele, kommentere like og
aktivere evt. link på vores nye Facebook side. Det øger synligheden.
Siden kan ses af alle, hvorimod debatforum kun kan ses af medlemmer. Man
kan ikke dele fra debatforum.
9. Sponsorbeløb 2021. Skal skrive ud nu til nuværende sponsorer. Vi kan prale med
megen presseomtale og offentlighed.

OK
10. Klubaften med Karen on. D. 29.1. og forslag - plan for næste klubaftener.

Klubben giver kaffe og vand. Der reklameres mere på FB for denne
spændende aften.
Karen er nu blevet indstillet til Årets Sportsudøver ved Awardfesten.
Ole bestiller suppe og Cafe H til sæsonstart.
Jane har lavet begivenhed til Dan Frost i Snaptun.
Onsdagsmødet i februar bliver et medlemsmøde hvor der laves oplæg om
bestyrelsens og tovholdernes forslag til træningsafvikling.
Rytterne deles i arbejdsgrupper i de hold de kører i og laver brainstorm
om gode forslag. Der lokkes evt. med lidt godt til halsen.
11. Status for Licens. Vi holder Integoløb lø. D. 25. april. Status for
klasseinddelinger Ref. Idemødet i Middelfart.

Generatoren skal med. Husk benzin. Den står hos Søren Dalsgaard.
Blev vi enige om at de gamle klasseinddelinger står ved magt.??
Ole kontakter Villy om klasser.
Ole søger og skaffer hjælpere.
Jan og Karen vil desværre til Parløb i Brørup den dag.
Ole Jensen
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