Virtuelt Bestyrelsesmøde
Den 2. marts 2021

Deltagere: Niels Ove, John, Tine, Lars, David, Henrik, Simon

Referat
0) Opfølgning på action-log (fast punkt)
- Action-loggen blev opdateret.
1) Nyt fra Kassereren (fast punkt)
- Bogholderiet er ført ajour, og klubben viser i øjeblikket et overskud.
2) Nyt fra Formanden (fast punkt)
- Der er meldt ud omkring genåbning i henhold til de nye retningslinjer.
- Der må arrangeres ture op til 25 personer af gangen, såfremt det er arrangeret i
foreningsregi. Det bemærkes, at klubhuset kun må bruges til ”nødbrug” (reparationer,
toiletbesøg etc.).
- Der er kommet datoer for årsmøde i Distrikt Jylland/Fyn som er 25. April og DCU kongres
25. April. Nærmere info om afholdelse følger.
- Vi afventer svar fra DCU vedr. mulighed for at holde DCU/XCO løb enten i weekenden 8.-9.
maj eller 12. – 13. juni samt gadeløb den 19. August. Selv ved positiv tilbagemelding
kræver endelig beslutning dog sikkerhed for opbakning i klubben og for gadeløbet
opbakning fra Favrskov Kommune.
3) Nyt fra udvalgene
a) Ungdomsudvalg
- Talentrytterne er repræsenteret i ungdomsudvalget ved Mads Thøgersen.
- MTB starter op efter påske, men med mulighed for events i weekenderne op til påske.
- Trænersituationen på MTB ser ok ud for den kommende sæson. Vi kan dog altid bruge
flere.
- Alle sociale arrangementer udskydes indtil situationen ser bedre ud.
- Landevejscykling for ungdomsryttere er udfordret af trænermangel og ryttermangel. På
nuværende tidspunkt kan bestyrelsen desværre ikke se, at klubben kan udbyde
landevejscykling for ungdomsryttere, og holdet nedlægges derfor for nuværende.
b) Voksenudvalg
- Voksenudvalget har fået tilført nye medlemmer, og der startes op med planlægningen af
arrangementer.
- Sæsonopstart meldes snarest ud.
c) Andre (tøj, kommunikation, spor)
- Tøjudvalget: Tøjet er landet hos medlemmerne. Der er enighed om, at der åbnes for
shoppen 2-3 gange mere i år.
- Kommunikationsudvalget: Hjemmesiden er opdateret med nye sponsorer. Der
opfordres til, at medlemmerne kommer med nyheder og andre tiltag, som vi kan
kommunikere ud via Facebook.
- Sporudvalget: Der arbejdes med at få lavet en teknikbane tæt på sporet.
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4) Eventuelt
a) Andet
b) Dato for næste bestyrelsesmøde
- 15. april kl. 19.30. Lars tager kage med.
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