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Referat af Bestyrelsesmøde 1/2 2022
konstituering

De nuværende medlemmer i bestyrelses er Benny,
Bente, Anders, Henrik, Preben og Liv.
Anders, og Liv er nye i bestyrelsen.
Benny fortsætter som formand, Bente er næstformand,
Preben fortsætter som kasserer, Liv bliver sekretær.
suppleantpost er vakant

Næste bestyrelsesmøde

15/3-22 kl. 19-21 hos Liv

Gennemgang af referat fra

-

Bestyrelsen godkendte referartet

generalforsamlingen 27/1-22

-

Benny taler med x treme om flere størrelser på
tøjet og om taljemål kan tilføjes"

Skovmærker

Der vil ikke længere være personlige numre på
skovmærkerne. Fremover vil det kun være årstallet og
klubbens logo på mærket. Har man flere cykler man
benytter sig af i skoven, skal man henvende sig til
kasseren for flere mærker.

Skift af bank

Klubben skifter bank, og det kræver en
vedtægtsændring vedr. beløbsgrænser i forhold til
godkendelse af betaling af større beløb. Banken kan
ikke være stopklods ved større udbetalinger, men
klubben skal have interne regler herom. Derfor
indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling med
dette ene punkt. Dato fastsættes til 5./3. kl. 9, d.v.s. i
forbindelse med fremmøde til træning.
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Nikolaj Gottliebs sponsorpenge

Nicolai Gottlieb donerede 6.000 kr. (8.000?) De
kommer til at gå til ungdomsrytterne kan få en tur til
sommer. Selve turen er ikke planlagt endnu. Liv
kommer til at stå for den.

Klassikeren

Klassikerens tovholder Henrik H har frasagt sig
rollen. Henning Andersen overtager denne med
øjeblikkelig virkning. Bestyrelsen vedtager at
gennemføre Klassikeren, vel vidende, at vi er sent ude
og dermed muligvis vil få færre deltagere end tidligere
år og tilsvarende mindre indtægt. Vi har været
nedlukket i 2 år, styregruppen er helt udskiftet, og vi
er kommet sent i gang med planlægningen, men
ønsker at bevare vores forårsløb

Klubtøj på lager

Der er en overvægt at børnetøj på webshoppen. Det
gamle tøj bliver sat ned (50%) når det nye tøj kommer.

