
Ishøj Motion Cykel Club
 Foreløbig Dagsordens punkter Protokoloptegnelser til dagsordenens punkter
# Emne Emnebeskrivelse/underpunkt Bemærkninger/beslutninger Ansvarlig

Bestyrelsesmøde d.27.02.2017 hos Carsten

0 Til stede: Carsten, Lars, Erik, Palle, Kette, Poul Erik, Villy og Jan.
Afbud

Prioritering af dagsorden
1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt uden bemærkninger

2 Opfølgningspunkter fra sidste møde

3 Økonomi, bevægelser siden sidst

4 Opfølgning på generalforsamlingen, m.m.

Førstehjælpstasker til 120 kr. pr. stk. er indkøbt. Der indkøbes 
yderligere en til hver holdleder, som kan medtages på 
træningsturerne og et par stykker til klublokalet.
Gamle stole fra klubhuset er afhændet.
Sorte sække uden for klubhuset drøftes med motorcenteret.
Artikel i Cykelmotion Danmark fra Ishøj-Paris turen sidste sommer.
Siden jan. er der indkøbt førstehjælpskasser.
Der kommer indbetalinger af kontingent.
Tøjet er afregnet med Cykelgården.
Benholdningen pr. 26.2. er ca. 35.000 kr. + indbetalinger via 
mobilpay.
Der skal fremadrettet være dobbelt attestering på bilagene i 
regnskabet. Det gøres efter ønske fra revisor..
Tak til alle, specielt til: referent Søren Jensen+ dirigent Erling,+ 
stemmetællerne Anne-Marie og Søren K. + revisor Torkild

Bestyrelsen har efter generaforsamlingen konstitueret sig med Villy 
Dahl Jensen som næstformand.
Bestyrelsen er ikke tilhænger af passivt medlemskab. Det er helt OK 
at tage familien med til de sociale arrangementer.
Bestyrelsen lægger stor vægt på at alle medlemmer frit kan vælge 
det hold som passer til den enkelte, og lukkede hold derfor ikke kan 
accepteres. Klubben uddanner holdlederne til alle hold og 
bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at støtte op omkring 
holdlederne, så vi får en sikker og god tur.
Bestyrelsen og aktivitetsudvalget beslutter, hvilke aktiviteter, der 
gives tilskud til inden for budgettet. Tilskuddene ydes ud fra 
princippet om, at alle skal have lige adgang til at få gavn af 
tilskuddet. De fleste tilskud ydes til aktiviteter på aktivitetsplanen. 
Bestyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til andre aktiviteter.



5 Aktiviteter: 

Aktivitetsplan 2017

Kommende klubaftener:

6 Tøjudvalget Tøjlevering fra ny leverandør forventes stadig medio marts

7 Ideer og forslag til forbedringer? Jan og Erik ser på opdatering af hjemmesiden.

8 Ideer til nyhedsbrev februar? Der rundsendes udkast til kommentering.

9 Holdledernyt:

10 Indkommen post, herunder nyheder til/fra bestyrelsen:

11 Eventuelt

12 Næste møde:  ny dato 
Møderække: Erik, Villy, Kette, Jan, erik, Villy, Kette, Poul Erik, Lars, Carsten

På næste bestyrelsesmøde drøftes fordeling af opgaver blandt 
bestyrelsens medlemmer.

 -Søren Bjørn er tovholder på Skjoldnæsholm
 - Lars er tovholder på Hallandsåsen.
 - Lars og Erik er tovholder på Standerhejsning
 - Erik spørger om DGI kan kaptajnkursus den 1.4. Lars laver 
invitation. Lars og Villy koordinerer kursusdagen.
 - Grejsdalsløbet: Vi efterlyser en til at koordinere løbsdeltagelsen.
 - Tovholder til Tøsserunden efterlyses i nyhedsbrev.
6.3: Kommende sæson. Tøjudsalg til 50%.
3.4: Cykelmekanik og tøjsalt til 75%.

Ca. 12 deltagere til holdledermøde. Torben Østergaard og Per 
Ridervold har tilkendegivet, at de vil deltage i holdledensen for D-
holdet. C-holdet med ledes primært af Søren Jensen og Morten 
Jespersen. Flere vil gerne hjælpe ved lejlighed. A-B hold sammen 
med Kim, Erik, Michael m.fl. som holdledere. Nogen ønskede at 
komme på kaptajnkursus. Morten vil gerne deltage i tærnerkursus - 
det er meget fint.
Der kan startes træning op i Greve Main i marts.

Kette har været til Idrætsrådspris og en ungeleder pris.Ny lov 
betyder, at regnskabet skal offentliggøres på hjemmesiden.

Forslag om kontingentfritagelse for medlemskab af bestyrelsen 
drøftes på næste bestyrelsesmøde.
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