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Referat af visionsaften 2018
onsdag d. 22. februar kl. 19:00 i klubhuset.
Fremmødte: 11 veloplagte og diskussionslystne medlemmer.
Oplæg:
Kom med dine visioner eller kom blot for at høre hvad der skal ske i 2018. Bestyrelse ønsker i høj
grad, at vores medlemmer har medindflydelse på, hvad der skal ske i klubben og mulighed for at
tage medansvar for vores forening. Derfor inviterer vi som de foregående år til visionsaften, hvor
du som medlem kan være med til at forme klubben. Det kan være alt fra mindre ting til større
ændringer. Det kan være praktiske ting, eller hvordan vi styrker fællesskabet.
Eksempler kunne være:
- Klubhusets regler og fremtidige vedligeholdelse.
- Klubbens fællestræninger, virker det som det er nu?
- Nye medlemmer, tager vi godt nok imod?
- Klubture, Inspiration osv.
- Klubaftener.
- Og selvfølgelig alt det ,DU gerne vil vende.
Tanken er, at vi får sat en tovholder på alle de fremkomne emner, som der vælges at arbejde
videre på. Derved sikrer vi, at det ikke bare bliver en lang liste, som bestyrelsen ikke får udført.

Program:
19:00 Velkomst og præsentation af oplæg fra udvalg og bestyrelsen:
Udvalgene præsenterede sidste års visioner, og hvad der kom ud af dem, hvilket bl.a. også kan
ses i referat af generalforsamling / formandens beretning.

Herefter fri diskussion, som er opsummeret under følgende overskrifter:

Træningsudvalget: Esben, Hartung, Bente, Steffen.
o

Hvordan tagger vi imod de nye – vi skal fortsat gøre, hvad vi kan for at være opmærksomme på
dem, og vejlede og hjælpe dem.

o

Repræsentant fra hold 1 +2 ønskelig i udvalget.

o

Elite har sin egen FB gruppe , som er lidt inaktiv og vil evt.blive lukket.

o

Fælles intervaltræning, som har været foreslået, er nok lidt for romantisk .

o

Prof. Træner udefra engang imellem er inspirerende og lærerigt. Vi vil forsøge at finde en igen i år.

Sporudvalget: Jens B, Carsten, Schæffer, Henrik N, Kim K.
o

SPORDAGE: NB skal helst ikke ligge på løbsdage. Antal deltagere svinger meget.

o

Dialogen med skoven er vigtig at holde, og de kommer os lidt på tværs somme tider og lægger
træer ned på tværs af sporene. Der er lignende problemer på Hvid Pil.

o

Vi behøver måske ikke flere spor, men hellere forbedringer af dem, vi har.

o

flere input ønskelige

Ungdomsudvalget: Dan, Allan, Jon.
o

Skrue-pille- cykelreparationsaften for forældre – er under overvejelse.

o

DCU kids-Cup: DCU vil have licens på rytterne- det er vi ikke glade for.

o

Vi er blevet spurgt,om vi vil afholde en afdeling af Kids Cup DCU – Det vil vi, såfremt vi slipper for
licens- endelig beslutning ikke taget.

o

MTBO -mountainbike orientering er sjovt for ungdom – skattejagtmulighed.Det koster dog lidt i
udstyr (kortholdere, kort, diverse mere) – der er ansøgt kommunen om dette. Billigudgaven er
nogle få tusinde kr. som evt. klubben kan betale.

Tøj/sponsorudvalget: Rene, KLM, Emborg.
o

Heldigvis videreføres Human Speed og vores aftale med dem med de nye ejere.

o

Udvalget er lidt ad hoc når der er en opgave i det.

Ture og arrangementer: Mee

o

Der er mange gode arrangementer og ture på bedding. Flere forslag er selvfølgelig altid velkomne.
Der er udfordringer i forhold til planlægning ind imellem diverse vigtige løb, og kollitioner er
uundgåelige.F.eks. falder klubmesterskab sammen med Scramliga.

o

Klubture: Det er svært at motivere til tilmelding, men vi er oppe imod mange andre tilbud, løb,
ture. Skal vi hellere arrangere én-dagsture end flerdagesture? Skal vi i det hele taget fortsætte med
at udbyde klubture. Alle må gerne byde ind med alle mulige ideer.

o

Klubarrangementer: Spiseaftener kommer, førstehjælp kommer. ideer er velkomne

Festudvalget: Mee, Kit, Hartung.
o

et par stk mere ønskes til festudvalget, som står for sommerfest og julefrokost.

Klubhusudvalg: Rene + ??.
o

Der blev nedsat et udvalg sidste år,

o

Der er kommet et rengøringsteam, så vedligeholdelse og rengøring fungerer.

o

Ønsker: kort over Vestsjælland, skilt op over huset, måske en klubhus- arbejdsdag til ophængning
af skilte, kort, opsætning af flagstang, og andre praktiske opgaver. - Tovholder ville være godt.

o

Forslag om fælles arbejdsdag i klubhuset for at få ordnet diverse småprojekter.

Bestyrelsens og andres tanker:
o

Hjemmeside og facebookgruppe: Vi har fået ny opsætning af vores hjemmeside. Der kan være lidt
fejl i den forbindelse i opstarten.

o

Vi må leve med, at vi både skal orientere os og agere både på facebook og på hjemmesiden.

o

Vi kunne godt have lidt generel info om klubben liggende under ”om” på facebookgruppen sammen
med henvisning til hjemmesiden.

o

Hvem er i hvilke udvalg-er det synligt? – Det står på hjemmesiden og vil blive opdateret. Måske
som opslag i Klubhuset også.

Takker for en fin aften.

Referent: Bente Andersen

