Referat, Medlemsmøde 8/11-2021
Agenda
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Velkomst ved formanden
NCM temperaturmåling
Opdatering fra Kassereren
Opdatering fra Webmasteren
Klubtur 2022
Rundtur til udvalg
Årets Kaptajn og Årets Ildsjæl
Ny tøjleverandør
Eventuelt

Ad 1
Formanden bød velkommen og konstaterede et flot fremmøde.
Formanden fortalte omkring Motivo samarbejdet for at hverve flere nye medlemmer. Dette har resulteret i
ca. 20 tilkomne til træning og heraf er flere allerede blevet nye medlemmer. Der var ros til blandt andre Jan
Larsen, Jan Stifinder og Jørgen Groth for arbejdet om at tage sig af de nye tilkomne til træning, så de
kommer ind på de rette hold og får skabt en god kontakt.
Formanden roste også opbakningen til den videofilm der er optaget der viser klubbens medlemmer i
aktion. (Se den på hjemmesiden)

Ad 2
75 har svaret på temperaturmålingen, hvilket svarer til 29% af medlemmerne. Bestyrelsen vil gennemgå de
mange besvarelser, forslag og initiativer.
Eksempler:
-

Klubfest
Andre sociale arrangementer
1 eller 2 løbs arrangementer
Støtte til velgørende formål
Kaptajner
Nyt klubtøj
E-bike hold

Ad 3
Økonomien ligger over det forventede budget, særligt grundet Rundt om Næstved gav et overskud på
22.696 kr. inkl. sponsortilskud (samlet 15.000) der normalt tilfalder Forårsløbet. Derudover et DGI tilskud
på 51.000 kr.

Samlet forventes et overskud på 30.000 ved årets afslutning.
Der var beregnet et underskud på 25.000.

Fremtidige tilskud til medlemmer:
-

Årlig MTB tur, 200 kr. per deltager
Årlig racer tur, 200 kr. per deltager
Cykeltøj 50%
Beer-Bike-Burger, fri deltagelse
Kaptajnkurser
Bagerstop
10.000 til klubfest
10.000 som pulje der kan søges midler fra. Ansøgning kræver mindst 5 medlemmer/deltagere i
aktiviteten.

Ad 4
Webmasteren arbejder stadig med hjemmesiden. De nye funktioner ’driller stadig’ derfor var der ikke
noget indlæg fra Jesper.

Ad 5
Klubtur 2022, planlægges til Kristi himmelfartsferie
3 forslag blev stemt om:
-

Ardennerne
Harzen
Bornholm

Afstemningen blev gennemført ved håndsoprækning. Harzen blev valgt som destination.
Samtidig blev der givet accept for at man kan deltage på racer eller MTB.

Ad 6
Rundt om Næstved - der kom adskillige gode forslag ind til forbedringer. Disse er noteret og vil blive
gennemgået i RON udvalget. Samtidig er der behov for nye hjælpere i udvalget, da der har været et frafald
på 3 personer.
Træningsudvalg – God deltagelse til Struktureret Træning, inkl. Team Q. Og flere gode ture til blandt andet
Hallandsåsen. I 2022 forventes en tur til Nordvest Sjælland og endnu mere struktureret træning.
Festudvalg – Klubfest blev en succes, på trods af kort varsel var der god opbakning og støtte til
arrangementet.
Løbsudvalg – Intet Forårsløb i 2021, men håber på gennemførelse i 2022, 17. april.
Team Q – God sæson. Opdeling i grønt og rødt hold har fungeret fint og gode tilbagemeldinger.

Kaptajnsudvalg – 8 nye kaptajner, inkl. hold Q. I alt er der nu 25 kaptajner og det giver muligheder for flere
og bedre opdelinger i hold ved træning. Kaptajner har et med-ansvar for at hold fungerer, både i
holdstørrelser (max. 12) og hastighed.
MTB – ca. 30 medlemmer hver gang til MTB træning. 22 deltog i MTB-træningstur til Silkeborg.

Ad 7
Årets Ildsjæl: Freddy Rasmussen, Kæmpe indsats i klubben, stiller altid op for kørsel, hygge, grill m.
Årets Kaptajn: Rie (Inger Marie Stysiek), Anerkendelse for indsats i klubben, særligt Team Q

Ad 8
”Ale” udvalgt blandt 4 leverandører. Ale blev valgt baseret på bedste kombi i pris, høj kvalitet og god
pasform og gode puder/komfort. Bestilling sker fremadrettet på Ale egen hjemmeside og leveres direkte til
hjemmeadresse. Der kan også vælges andet en cykeltøj (slanger mm). Der er mulighed for design
ændringer, for eksempel klublogo på ryggen, men det vil bestyrelsen se på.

Ad 9
Gravelhold – der er intet der udelukker et gravelhold og arrangering af ture for gravelbike
MTB teknik kursus – Har været forsøgt gennemført tidligere men kræver mere fast deltagelse og meget
planlægning. Der er dog flere initiativer i gang med tekniktræning.
Vintertræning – Hver søndag kl. 10:00
Virtuel træning/Zwift – Hver tirsdag og torsdag kl 18:00, ca. 1½ time. Tilmelding via Facebook til Sønder
eller Mike. Alle spørgsmål til at komme i gang besvares også her. Der er også mulighed for samtale via
Discord, så træningen bliver mere social.
Input til emne-aften : Aften planlagt til mandag i januar. Send forslag til Michael Olsen eller Formanden. Der
blev nævnt træning i Garmin og ruteplanlægnings værktøjer.
Kommunikation – Meget kommunikation kommer ud på Facebook, men en del medlemmer er ikke på
Facebook. Der er også mulighed for at sende generel information til Webmasteren der kan ligge det op på
hjemmesiden.

