Slagelse, den 22. juni 2015
Bestyrelsesmøde mandag den 22. juni 2015 kl. 19.00
Deltagere: Ole, Jens E, Rene, Lars, Rudi & HEP
Mangler: Ejnar
Referent: Rudi
DAGSORDEN
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. De vigtigste emner
HEP
 Fortsætter med regnskabet, tøjindbetalinger mm. året ud og holder Billettoerne ved
lige. Den næste Billetto kører frem til 31/7.
27 nye medlemmer modtager deres mærker i denne uge.
 Klubkassen udviser et fornuftigt overskud. Klassikeren gav et større overskud end
2014.
 Bikeparken har stadig ca. 22.000kr i kassen til forbedringer.
Vintertøj
 7-8ugers leveringtid. Hvis hjemme til 1. oktober, skal der laves ny liste til bestilling og
deadline herfor bliver til 1. juli. Der søges etableret et tøjudvalg, som skal forestå hele
håndteringen af tøjet. HEP sætter vinterkollektionen op med HumanSpeed og få åbnet
webshoppen. OS laver lageroptælling og sender til HEP. JE ligger listen på forum.
Medlemsindberetning til Slagelse kommune
 Medlemslisten sorteres for medlemmer inden og udenfor Slagelse kommune.
SRAM-liga
 LH rykker for tidsplaner for afspærring af Parcelgårdsvej/Skovvejen hos Michael
Lindholm. Det skal indsendes 3 måneder før afholdelse til Politi/kommune. LH rykker
ML.
 Sporudvalget ønsker ligeledes snarligt en endelig linjeføring, så det indledende arbejde
kan påbegyndes.
3. Formand – Jens Enevoldsen (JE)
 Turudvalget har aflyst møn-turen.
 16 tilmeldte til Slettestrand 4/5 september. Deadline for tilmelding 29. juni. Pris 1050kr.
Der resterer 14 ledige pladser. Det annonceres på klubinfomail.
 Ungdommen holder sommerafslutning på torsdag
4. Næstformand – Ole Søndergaard (OS)
 Klubmesterskabet blev afholdt og havde 45 deltagere. Ruten var udfordrende for alle.
Ruten kan sagtens tilpasses yderligere til ungdommen og hold 4 i 2016.
5. Sekretær – Rudi Petersen (FISH)
 Sommerfesten var velbesøgt og vi havde en hyggelig aften. Tak til festudvalget for et
stort arbejde. Vi søger evt. et andet koncept for næste år.
 Julefrokost sættes på næste dagsorden.
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7. Bestyrelsesmedlem – René Veggerby (RV)
 Sporudvalget køber noget stenmel-stabilgrus ind. Schæffer & muren havde stor
opbakning til sidste spordag.
 Bikeparken bliver brugt flittigt af unge mennesker og vores egen ungdomsafdeling. Der
har været besøg fra københavnsområdet. Rikke er i gang med at søge ekstra midler.
Hun har allerede modtaget 15.000kr gavekort fra hjem&fix.
8. Bestyrelsesmedlem – Lars H. Jensen (LHJ)
 Status træningsudvalg
De faste hold 2 er positive overfor de nye træningsprogrammer.
Hold 3 er stadig meget stort og mangler stadig kaptajner til lørdagene.
Status mødet blev aflyst. Næste møde er 7/7.
Forsøge at lave en god beskrivelse for alle holdene.
Der er ferielukning i juli måned og træning uden kaptajner.
Turforslag er stadig velkommen.
8. Eventuelt
Tøjudvalg og PR-afdeling
 Vi havde besøg af KLM, som blev orienteret omkring vores ønsker til at få etableret et
tøjudvalg, til behandling af:
- Kollektionens størrelse
- Leverandør kontakt
- Shopudformning
- Tøjsponsorer
 Tøjsponsorkontrakterne udløber per 31/12-2015 og udvalget bør nedsættes og i
arbejde inden 30/9-2015.
 Udvalget forestås i første omgang af Emborg og KLM. Der søges yderligere 2-3
medlemmer fra alle grupper, hold og pigerne, samt ungdom.
PR-udvalg
 PR omkring klubben skal sættes mere i system. Følgende begivenheder skal
informeres til pressen med fokus på eksponering af klubben og vores sponsorer:
- FDK
- Klubmesterskabet
- SRAM liga
- Skabelon
- Bikepark
- Ungdomsafdelingen
PR-afdelingen består herefter af KLM og RP.

11. Næste møde
Mandag den 17. august, kl. 19.00
Klubhuset, Parcelgårdsvej 1, 4200 Slagelse.
Forplejning: LH
GOD SOMMER TIL ALLE – VI SES TIL EN SPÆNDENDE EFTERÅRSSÆSSON.

