Referat bestyrelsesmøde 15/3-22
Af sekretær Liv Oxbøll Andersen

Slagelse festuge

I forbindelse med Slagelse festuge er der mulighed for at lave en
cykelbane i Slagelse, rundt om kirken ville være oplagt, hvis vi kan få
tilladelse til det. Det afholdes i uge 25, vi skal blot stå en enkelt dag i et
par timer.
Tanken er at lave et børnecykelløb der vare 15-20 min fredag d. 1. juli fra
kl 12-16. Der vil det være Liv og Henrik der er tovholdere. Benny står for
kommunikationen med kommunen. Hvis det er muligt, vil vi tage fat i
Mikkel Rasmusen så han kan vise børnene nogle tricks. Børnene deltager
på deres egne cykler.

Børne tour de France Slagelse cykelring har inverteret til at lave et fælles arrangement med
henblik på at arrangere et børne tour de France. Det kan Evt. slås sammen
med Slagelse ungdomsskole. (dog ikke fastlagt)
Ellers kan der tages fat i de nuværende ungdomstrænere i klubben Jesper
D og Malene om de vil være tovholdere sammen med ungdom. evt. grill
nogle pølser og hygge på pladsen

Regnskab, budget,

Økonomien: ungdomsskolen har bidraget m. 9.000 kr. (de køber mærker)

medlemsstatus

Udgifter:
Der er blevet brugt lidt til klassikeren, bl.a.en suppegryde og
markeringsflag, m.m.

Kontingenter: der er 214 medlemmer, 19 mangler at betale/ oprette
betalingskort. Der er sendt en rykker til de pågældende.

71 profiler ligger løst, de får en mail om de er aktive eller passive. Det
bliver nærmere undersøgt at Preben.

Spørgsmål fra Rikke ift. Om det i bikeparken er muligt at få sin egen
mobile pay, som hjælp til sporbyggerne. Pt bliver løsningen at vi kører
den over smtbs mobile pay, hvor den som sender penge fra bikeparken
skal huske og kommentere ”bikepark” under overførelsen. Derpå får
bikeparken stadig tilskuddet

Næste møde

Hos Anders Moll Hansen 21. april 2022 kl 19.

Status Klassikeren.

126 tilmeldte indtil videre.
-

Der er bl.a. sendt en mail ud til tidligere deltagere for at få flere
med.
Det er muligt at tilmelde sig på dagen

Named-sport:
Det er et firma som laver energiprodukter. Der kommer energidrik derfra
(gratis) til klassikeren. Det klubben skal stå for, er dunke til dette. Namedsport trækker 2-3 startnumre hvor de kan få en pakke med ting derfra.
Klubben for i forvejen procenter på produkter derfra.

Moving feet:
De kommer med en vogn hvor folk kan komme og prøve sko og
løbebånd. Der er også løbegrej osv. Vognen kommer til at stå til
klassikeren
Sæsonstart

Lørdag d. 5. april er der sæsonopstart i klubben med pølser osv. kl 12 ca.
Benny og Preben er tovholdere

DGI/ DIF-puljer

DGI udlover 44 mio. (i en pulje). Der kan klubber søge om et vist beløb
hvis man skal bruge lidt til events, udstyr, socialt osv. Det er først til
mølle, man kan søge op til 30.000
Selve beslutningen bliver taget til næste møde.

Der snakkes om hvorvidt vi skal søge om dette:
-

Motorsav

-

Skærebukser, støvler, hjelm og jakke

-

Mobilet pumptrack

Ungdomstilskud fra DGI: Det er muligt at søge 6.000 kr. til ungdommen,
men kun hvis der er en under 24 år der søger. De skal bruges til en evt.
tur. Liv skal sørge for at søge pengene.

Forretningsorden

Vi har oprettet en forretningsorden som er blevet vedtaget i bestyrelsen.
Dagsordnen til bestyrelsesmøder bliver lavet af næstformanden Bente
Andersen.
Forretningsordnen slås op på hjemmesiden.

Klubmesterskab og

Klubmesterskab: 27 august, Benny skriver til Kage Lars om rute osv. (der

sommerfest

er stadig mulighed for at afholde det den 20. aug.)
sommerfesten bliver afholdt om eftermiddagen/aften efter
klubmesterskabet.

ungdomstrænere

Der kommer til at køre samme procedure for unge hjælpetrænere på
ungdomsholdet i år. De får 1.200 kr. at købe klubtøj for. Derudover får de
100 kr. i ”løn”pr gang og gratis kontingent.

Bikefit

Der arrangørens en aften hvor klubbens medlemmer kan komme og få et
foredrag af en bikefitter som kan give en masse viden om ens geometri på
cyklen. Det er gratis for medlemmer i klubben. Det afholdes i efteråret
(slut sæson)

